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Fortroligt.

Overlærer Kleberg, Døvstummeskolen i Fredericia, er blevet anholdt af
tysk Politi for “politiske Forhold”. Aarsagen er, at der forleden i “Fre
dericia Dagblad” stod en Artikel om syngende Græshopper i Grejsdalen,
hvorefter Kleberg skrev et Indlæg i Bladet og meddelte, at man ogsaa i
Kolding kendte til syngende Græshopper, der navnlig i Morgentimerne for
styrrede Borgerne med deres Sang.
-

Ved tysk Foranstaltning er Propellerne paa alle private Flyvemaskiner
herhjemme blevet fjernet.
Tyskerne har krævet, at ogsaa alle Provinsbiadene skal bringe de tysko
rienterede Artikler, der for første Gang findes i de københavnske Dagbla
de i Dag. Dr. Best er gaaet med til at Artiklerne forsynes med Manchet,
der gaar ud paa, at de stammer fra tysk Side. “Vi vil spille med aabne
kort” har han sagt til Eskelund, UMP. Artiklerne skal heller ikke i Pro
vinsen bringes paa Lederplads, men udstyret ordentligt og paa fremtræden
de Plads i Bladet, og hvis Bladene tager Artikler “anstændigt og loyalt”
vil der ikke blive stillet yderligere Krav til Pressen, har Best sagt.
Der er endnu ikke noget nyt om de to Dødsdømte fra Aarhus (Repræsentant
Tolboe Jensen og Lagerforvalter Aage Henry Andersen), for hvem der er
indgivet Benaadningsansøgning. Samme gælder for de fire Dødsdømte fra
Kolding.
Adjunkt Kaj Hoff, Randers, der blev skudt af Tyskerne under Forhøret,
blev, som nævnt, begravet samme Aften Kl. 18. Begravelsen foregik ved
Lommelygter. Det lykkedes Røde Kors at faa udvirket, at de Efterladte
fik Liget udleveret. Præsten maatte kun bede en Bøn ved Graven.
Tre Mænd, Arne Egon Hansen (21 Aar), Niels Nielsen (31 Aar) og Lærer Ak
sel Eiler Andersen (47 Aar), der i længere Tid har siddet i Vestre Fæng
sel, forsøgte forleden, da de førtes til Forhør i Dagmarhus, at flygte,
idet de steg ud af Bilen ved Dagmarhus. Vagterne skød straks efter dem,
og de begravedes alle tre sidste Søndag.
Ved Studenterforeningens Fest for Aarets IEreskunstner sfdste Lørdag ind
ledte Senior, Prof. Niels Nielsen, Aftenen med fig. Tale: “Arrestationen
af vore norske Kammerater, Studenter og Professorer, kendes af alle som
noget personligt. Ikke som en Skræk, men som en Smerte og Harme over den
Ulykke, der har ramt ikke blot de fangne Mænd, men deres Paarørende og
alle dem, der holder af dem: Fædre Mødre, Hustruer og unge Elskede, Børn
og Venner. Og selv om vi véd, at Krigen føres ubarmhjertigt haardt, saa
niaa vi føle dette som en Uret og som en Vold mod et af de ældste Led i
den nordiske Kultur”. Til slut opfordrede Niels Nielsen Forsamlingen til
at synge første Vers af “Ja, vi elsker dette Landet”, hvilket man gjorde
staaende.
Fru Anna Marie Henriksen, Odense, gik med Skræder J.P. Henriksen, der
forleden førtes i tysk Koncentratjonsiejr, er taget af tysk Politi, sig
tet for illegalt Arbejde. Handelskoleelev Aksel Andersen, Nibe, er an
holdt af tysk Politi for at have vist Billeder fra Urolighederne i Oden
se.
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Besætningen paa Kutterne “Gerda” og “Betty” af Thyborøn, er anholdt, sig
tet for i Nordsøen at have udleveret engelske Flyvere, som de havde op
fisket, til engelske Forpostbaade
Sidste Søndag Aften blev Ambulancen kaldt til en Ejendom paa Køgevej i
København, hvor man afhentede Overgruppefører Christoffersen og kørte ham
til det tyske Lazaret paa Nyelandsvej. Det var ORS. Krenchel, der til
kaldte Ambulancen, idet Christoffersen er en af Krenchels Livvagter. Sam
men var de paa Besøg hos nogle Bekendte, og her havde C. leget med sin
Revolver, der var gaaet af og havde saaret ham.
Der foretages nu ogsaa store Anlæg af Forsvarsværker paa Fyen, hvilket
bl.a. har medført, at Landsbyen Beldringe, ca. 12 km nord for Odense, der
bestaar af fem store Gaarde og en halv~ Snes Huse og ialt har Ca. 90 Ind
byggere, skal rømmes fuldstændig i den nærmeste Fremtid
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Fortroligt.

En ung stud.med. blev i Gaar skudt under Flugtforsøg fra Bispebjerg Ho
spital, hvor han var indlagt i saaret Tilstand. Tysk Politi forsøgte end
videre i Gaar at arrestere Reservekirurg KUster, men da man ikke traf
ham, tog man i Stedet hans Kone.
Lederen af Schalburgkorpsets Asserbolejr viser sig at være en efterlyst
Person, der er bortgaaet fra Sundholm. Dansk Politi har iøvrigt modtaget
Anmeldelser om Tyveri fra flere Villaer i Lejrens Nærhed.
De tre Mænd, der blev skudt under Flugtforsøg fra Dagmarhus (Lærer Aksel
Andersen, Odense, stud.polyt. Niels Nielsen og Arbejdsmand Egon Hansen)
blev begravet Mandag Eftermiddag Kl. 16 paa Bispebjerg Kirkegaard. Ligene
var straks Søndag Aften ført til Retsmedicinsk Institut, og Tyskerne hav
de krævet Begravelse Mandag Morgen Kl. 8, men man kunde ikke blive færdig
med Undersøgelser til dette Tidspunkt. De var alle dræbte ved Skud i Ryg
og Nakke. En Kriminalbetjent overværede som eneste Mand Begravelsen,
hvortil Personalet fra Retsmedicinsk Institut og det danske Politi havde
sendt mange Blomster og Kranse. Først efter Begravelsen blev de Efterlad
te underrettet.
Torsdag den 9. ved 8 3/4-Tiden foref~ldt en Episode paa Østerbrogade lige
ved Søerne. Efter det hidtil oplyste drejer det sig om flg.: En Cyklist
blev pludselig beskudt af tysk Politi, der kom kørende i to Biler. Cykli
sten faldt til Jorden, men trak sin Revolver og skød paa Tyskerne, hvoraf
i hvert Fald een blev saaret. Sammen med Cyklisten, hvis Navn er Ejnar
Christensen, førtes Tyskeren til Hospital. To Fodgængere blev ramt af
Kuglerne og førtes ogsaa til Hospital. Cyklistens videre Skæbne kendes
ikke. Man mener, at det drejer sig om en Sabotør.
I tysk Arrest i Kolding sidder nu Ca. 60 Personer, sigtet for illegal
Virksomhed, og i Randers er foretaget nye Anholdelser. Det samme er Til
fældet i Haderslev, Aarhus og Odense. I nogle Tilfælde har man taget Hu
struerne, naar Mændene ikke var til at faa fat i. I Fredericia har tysk
Politi anholdt Lokomotivfører Vald. Larsen og hans Hustru; deres Søn er
flygtet til Sverige og man mener, at dette er Aarsagen til deres Arresta
tion.
Man formoder, at Tyskernes Beslaglæggelse af Niels Bohrs ~nstitut skyl
des, at de er stærkt interesseret i nogle af Niels Bohrs Apparater til
Atomsprængning.
Den 6/12 blev Student Erik Kjær skudt ned af tysk Politi paa Nørrebros
Runddel. Kjær, der i nogen Tid har været eftersøgt, stod i Samtale med
en Mand, da en Taxa rullede op paa Siden af dem. To Tyskere sprang ud af
Vognen og fyrede deres Revolvere mod Kjær, idet de smed ham ind i Vognen.
Ruderne i denne knustes, men Chaufføren reddede sig ved at xkaste sig paa
Bunden af Vognen. Det lykkedes Kjær at rive sig løs fra Tyskerne og for
svinde, men en anden Bil satte efter ham og han blev nu overmandet. Hvad
der videre er blevet hans Skæbne vides ikke.
I et anonymt Cirkulære, der er sendt ud til en Kreds af Mennesker, stemp
les Borgmester Alf. Bindslev og hans Bror Knud Bindslev som Nazister, i
det der henvises til, at Red. Axel Høyer ( Radioens flittige Foredrags
holder om Rusland og Bolsjevisme m.m.) i et Foredrag skal have udtalt, at
de to Brødre var paa Linie med ham. Borgmester Bindslev udtaler, at Paa
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standen er xxxxxxxx grebet ud af Luften. Han har overhovedet ikke talt
med Høyer siden de for Ca. 15 Aar siden traf hinanden ved et Møde i Mar
stal (Høyer var den Gang konservativ). Iøvrigt fremsatte Borgmesteren et
klart og afgjort Dementi under Budgetdebatten i Borgerrepræsentationen
den 7/12, men dette blev undertrykt af Censuren. Knud Bindslev oplyser,
at han ganske rigtigt har vekslet et Par telefoniske Bemærkninger med
Høyer om Sabotage, som de var enige om at fordømme, men derudover har
han ingen Forbindelse med Høyer eller hans Synspunkter, har han erklæret.
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I Morges ved Haivni-Tiden er der udkæmpet en Revolverduel paa Hjørnet af
Østerbrogade og Ryesgade. To tyske Biler kom kørende i Ryesgade mod ø
sterbrogade, da der pludselig blev skudt fra Bilerne paa en Cyklist, som
xxx kørte foran. Han faldt til Jorderrog trak en Pistol frem og affyrede
4-5 Skud mod Tyskerne, inden han blev overmandet. To andre Personer blev
derved saaret. En Dansker ved Navn Ejner Christensen blev i Ambulancen
bragt til Rigshospitalet, mens en tysk Soldat kørtes til Feltlazarettet
paa Nyelandsvej. Det viedes endnu ikke, om Tyskeren var med i en af Bi
lerne eller han tilfældigt er kommet forbi. Man mener, at Cyklisten har
været en Sabotør, som Tyskerne har genkendt. Der er dog ogsaa den Mulig
hed, at Tyskerne har været ude for at ville anholde ham, og at han da har
forsøgt at flygte.
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Privat.
København, 8/12.- De to Hovedbygninger til den tidligere Nærum Kostskole
er i Aftes Kl. 23.15 blevet sprængt i Luften ved Bombeekspiosioner. I
begge Bygninger, der ligger lige ud til Vejen, styrtede den ene Sidemur
helt sammen, ligesom det skete Beskadigelser af de andre Ydermure. I den
bagvedliggende Gymnastiksal indskrænkede Skaden sig i det væsentlige til
knuste Ruder. Bygningerne, der for en Del Aar siden har været benyttet
til Kostskole, var meget forfaldne. De har endvidere senere været benyt
tet til Undervisning af arbejdsløse og derefter af den tyske Værnemagt,
men i det sidste Aars Tid har de staaet tomme. Der har været Rygter om,
at Bygningerne igen skulde benyttes af Tyskerne, men det har ikke kunnet
bekræftes. Der er ikke sket Skade paa andre Bygninger, og ingen Mennesker
kom til Skade.
Randers, 8/12.— Da Motorgaleasen “Danzig” af København, som i Morges va’~
afgaaet fra Grenaa, ved 9.30-Tiden befandt sig ud fpr Gerrild paa Djurs
lands Nordkyst, gennemrystedes Skibet af en voldsom Eksplosion. Det var
en Mine, der var eksploderet og havde slaaet et stort Hul i Skrdget, saa
Skibet sank i Løbet af en Snes Minutter. Skibet førtes af Kaptajn Græns,
København, og havde fire Mands Besætning. De blev alle reddet i god Be
hold og fik deres vigtigste Ejendele ~med sig. Skibet staar paa 6 Meter
Vand med Masterne ragende oven for Vandet.
Rødding, 8/12.- I Løbet af nogle faa Dage skal Statens Arbejdshus i Søn
der Omme fraflyttes, idet Bygningerne vil blive taget i Brug til andet
Formaal. Man har derfor set sig om efter et nyt Sted, og Blikket er fal
det paa Renbæklejren ved Arrild. Efter hvad der oplyses over for “Heim
dal” vil Arbejdshuset blive indrettet her og taget i Brug snarest. Da 19
unge Mennesker, som for øjeblikket opholder sig i Renbæklejren, vil blive
flyttet til Statsungdomslejren “Frederikshaab”, Randbøldal, hvorimod For
standerparret vil blive boende.
Haderslev, 8/12.- Tysk civilklædt Politi fra Kolding har i Formiddag an
holdt Fru Kulhandler Foged, Gl Klingbjerg, Haderslev, samt Skomager Sei
ding og Hustru, Slotsgade, Kulhandler Foged, der eftersøgtes, er i Morges
forsvundet.
Holstebro, 8/12.- Nørre Nissum Højskole har indtil videre rnaattet lukke
Skolen og sende sine Elever, ca 60, hjem, idet Skolen er blevet optaget
til andet Formaal. Kun et Par af Eleverne er det lykkedes at skaffe Plads
paa andre af Indre Missions Højskoler. Ogsaa Nørre Nissum Seminarium har
maattet afgive nogle af sine Lokaler, men Undervisningen har dog kunnet
fortsættes uden væsentlige Indskrænkninger.
Aalborg, 8/12.- Tysk Politi har i Løbet af det sidste Døgn i Aalborg an
holdt 11 Personer sigtet for at have Forbindelse med Udgivelsen af et il
legalt Blad. Da det tyske Politi mødte for at anholde en af de paagælden
de, Arbejdsmand Chr. Andersen, der boede i Herluf Trollesgade, forsøgte
Andersen at flygte gennem et Vindue. Men Flugtforsøget blev opdaget, og
der blev skudt efter ham. Han ramtes af tre Skud og førtes i haardt saa
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ret Tilstand til et tysk Lazaret.
Aarhus, 8/12.- Det tyske Militær afspærrede i Morges Mejlgade og Kystve
jen og foretog en Kropsvisiteriflg af alle Trafikanter. Folk stod og ven
tede i lange Rækker paa at komme til, og selv Postbude i Uniform maatte
lade sig visitere.
København, 9/12.- En Cyklist kom i Formiddags lidt før Kl. 9 kørende gen
nem Ryesgade mod Østerbrogade forfulgt af et Par tyske Biler med Politi,
der formentlig antog Manden for at være Sabotør. Lige da Cyklisten var
svinget om Hjørnet til Østerbrogade, faldt han af Cyklen og ind over For
tovet efter vistnok at være saaret vedRevolverskUd fra Bilerne. Frasin
liggende Stilling aabnede Manden imidlertid selv Ild, og inden han naae—
de at blive anholdt og ført bort i en af de tyske Biler, var der under
ildkampen blevet saaret to forbipasserende paa Gaden, en tysk Soldat, der
førtes til Hospitalet paa Nyelandsvei og en Dansker ved Navn Ejner Chri
stensen, der førtes til Rigshospitalet.
Aarhus, 9/12.- En tysk Marineofficer blev Lørdag Aften nægtet Adgang til
Aarhushallens Restaurant med den Begrundelse, at alle Pladser var enten
reserveret eller optaget. Kort efter mødte en tysk Militærafdeling og
lukkede Restaurationen, og den er ikke siden blevet genaabnet. Tyskerne
har nu stillet Forlangende om, at Lederen af Restauranten, Direktør Bæk
kelund, skal fjernes, før Restauranten atter faar Tilladelse til at lukke
op. Direktøren har baade i Gaar og i Dag været til Afhøring hos det tyske
Politi. Hah sigtes for Forhaanelse af den tyske Uniform. Saavel Turistforeningen som Restauratørforeflingen har gjort Forestillinger over for
den tyske Værnemagt.
Randers, 9/12.- Af de ved Razziaen i Tirsdags anholdte er følgende ført
til Aarhus: Fru Typograf Aage Petersen, Typograf Johannes Christensen,
Cigarhandler A. Jensen, Cigarhandler Poul Martin Hartz, Skolepedel Victor
Jensen, Revisor Axel Rasch, Skrædersvend H. Hansen, Pø~sehandler Johs.
Fuchs, Arbejdsmand Rudolf Andersen og Antikvarboghandler Niels Larsen
samt Husbestyrerinden hos Lærer Nørgaard KB Jepsen i Kristrup. Læreren
var forsvundet, da man vilde anholde ham. Husbestyrerinden, hvis Navn man
ikke kender, da hun ikke er tilmeldt Folkeregistret, sigtes for at være
Medvider. De øvrige anholdte er løsladt efter Afhøring. To af de ved Raz
ziaen sidste Fredag Aften anholdte, den l7-aarige Niels Jørgen Hovedskov
og den 20-aarige Hans Erik Schmidt er blevet løsladt.
Hjørring, 9/12.- Lederne af ArbejdsanvisflingSkOfltorerfle i Nordjylland har
fornylig været indkaldt til Møde i Aalborg, hvor de sammen med Repræsen
tanter for Arbejdsministeriet har drøftet Vanskelighederne ved Landbru
gets Forsyning med Arbejdskraft som Følge af de mange nye Arbejder, der
er igangsat. I denne Forbindelse besluttede Formændene for Landboforenin
gerne i Hjørring Amt paa Fresag at holde et Møde i Hjørring til Drøftelse
af Vanskelighederne, og der vil fra Mødet blive rettet en Henvendelse til
Arbejdsministeriet om Medvirken til en Ordning af Spørgsmaalet. Formanden
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for Hjørring Amts landøkonomiske Selskab, Gaardejer Chr. Drivsholm, Sten
vad, udtaler i Dag, at der for Tiden foregaar en omfattende Udvandring
af Arbejdskraft fra Landbruget til andet Arbejde, og der er Eksempler
paa, at større Gaarde paa en Gang er blevet berøvet Halvdelen af sine
Folk, der har forladt deres Pladser for at søge andet Arbejde. Ved en
Henvendelse til Arbejdsministeriet vil Landboforeningerne derfor søge at
faa truffet Foranstaltninger, saaledes at der ved særlige Arbejder, der
iværksættes for Tiden, ikke maa beskæftiges landbrugskyndig Arbejdskraft,
saalænge der kan anvises saadan Arbejdskraft Beskæftigelse i Landbruget.
Kan man opnaa en saadan Ordning, ønsker man, at Ministeriet søger tilve
jebragt en Ordning, saaledes at Folk, der i Utide forlader deres Pladser
i Landbruget, ikke kan faa Ansættelse ved disse Arbejder.
Odense, 9/12.- Røde Kors har faaet Meddelelse om, at der kan sendes Julepakker til de 31 Personer, som for faa Dage siden samlet blev sendt til
Tyskland. De paagældende opholder sig alle i en Koncentrationslejr i
Sachsenhausen i Oranienburg. Julepakkerne skal sendes gennem Røde Kors.
Aarhus, 10/12.- Kioskejer Jæger, derhar en Kiosk paa Bruuns Bro i Aarhus
blev for en halv Snes Dage siden i et illegalt Blad sigtet for til Værnemagten at have angivet en tysk Soldat, der under et Besøg i Kiosken havde
fremsat nogle ubesindige Udtalelser om sin Uniform. I Dag Kl. 6.15 eks
ploderede en Bombe i Kiosken. Den store Butiksrude knustes, og Inventaret
raseredes. Da Politiet havde Formodning om, at der ogsaa vilde blive forøvet Sabotage mod en Kiosk, som Jæger har paa Hjørnet af Harald Jensens
Plads og Sdr. Ringgade, blev der sendt Folk ud til denne Kiosk, og her
fandt man en ueksploderet Bombe, hvorfor Sporvejskørslen og den øvrige
Trafik blev standset, indtil man havde faaet Bomben uskadeliggjort.
Affæren angaaende Lukningen af Aarhushallens Restaurant er i Udvikling,
idet Direktør Bækkelund i Gaar Eftermiddag efter en Afhøring blev sat un
der Anholdelse.- Direktør Bækkelund er dog i Dag blevet løsladt paa Be
tingelse af, at han fratræder sin Stilling. Aarhus-Hallen vil herefter
blive ledet af Direktør Viltoft jun.
Aalborg, 10/12.- Under Anholdelsen i Søndags af de 11 Per~oner, der sig
tes for illegal Virksomhed skete der en usædvanlig Episode. En af de
Mænd, der skulde anholdes, arbejdede paa Rørdal Cementfabrik, hvor tre
civile Gestapofolk mødte op for at sikre sig Manden. Da de kom ind paa
Fabrikkens Terræn, blev de standset af Fabrikkens Sabotagevagter, som
forbød dem at gaa videre og holdt dem op med Maskinpistoler. Skønt Ty
skerne viste deres Legitimation, drev Sabotagevagterne dem ind i en Vagtstue og alarmerede det danske Politi, og først da dette kom til Stede,
blev Tyskerne befriet og kunde anholde den Mand, de var ude efter. De
indberettede Episoden til deres Overordnede, som derefter henvendte sig
til Politiet med Krav om Fængsling af de tre Sabotagevagter. Der forhand
les nu om Spørgsmaalet, idet Politiet har gjort opmærksom paa, at de paa
gældende Sabotagevagter har de strengeste Ordrer til ikke at indlade no
gen uvedkommende paa Fabrikkens Grund, før det danske Politi er underret
te t.
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-4Aalborg, 10/12.- Det danske Politi i Aalborg anholdt for nogle Dage siden
en Direktør Carl Hansen fra København, der opholdt sig i Aalborg. Hansen
havde været Hovedmand i en Affære af meget stort Omfang, der drejede sig
om Opkøb over hele Landet af alle mulige Slags Varer. Hovedparten af Va
rerne var derefter videresolgt til tyske Aftagere i Aalborg. Sammen med
Dir. Hansen anholdtes enaf hans Hjælpere, hvis Navn foreløbig er ukendt.
Desuden fik Politiet hurtigt Beviser i Hænde mod en anden af Affærens
Hovedmænd
Redaktør Frede Jordan, Aalborg. Red. Jordan havde staaet som
Modtager og Videresælger af saa godt som alle de Varer, der sendtes til
Aalborg. Det var Meningen, at Jordan skulde være anholdt i Lørdags, men
i sidste øjeblik kom der en Henvendelse fra tysk Side, om ikke at foreta
ge denne Anholdelse. Senere Forhandlinger har ført til. at de to allerede
Anholdte skal løslades øjeblikkelig, og at der ikke af det danske Politi
maa foretages yderligere i Sagen.
-

København, 10/12.— Kl. 11.52 blev Frederiksberg Politi ringet op i Tele
fonen og en Mand, der ikke opgav Navn, erklærede, at Søren Nistoft & Cos
Fabrik blev sprængt i Luften paa Slaget 12. Inden den vagthavende Politi
mand kunde stille Spørgsmaal, var Telefonrøret blevet lagt paa. Der blev
straks sendt Politi afsted i Biler til Fabrikken samtidigt med at man a
larmerede Ambulancevæsenet, men da Politifolkene og Redningsmandskabet
befandt sig undervejs gennem Falkoneralle, lød der voldsomme Eksplosio
ner. En Snes revolverbevæbnede Mænd var kort forinden trængt ind paa Fa
briksomraadet og havde med Revolver i Haand gennet Arbejderne i Beskyt
telsesrummene, idet de havde tilraabt dem: det gælder Livet, om to Minut
ter blever Fabrikken sprængt i Luften. Alle forlod deres Arbejdspladser
og kort efter hørtes over hele Frederiksberg et øredøvende Brag, idet
flere to
og et Par enetages Bygninger sprængtes i Luften. Sabotørerne
var forinden uset undsluppet. Detonationerne havde været saa voldsomme,
at alle Privatboligers og Forretningslokalers Vinduer i vid Omkreds
sprængtes. En Snes af Fabrikkens Arbejdere var blevet lettere saaret og
blev i Ambulancer bragt til Lægebehandling paa Frederiksberg Hospital.
-V

København, 11/12.- Kl. 15.15 Lørdag Eftermiddag blev der ringet til Di
rektør Raaschou, Magasin du Nord, og en Stemme meddelte, at der var lagt
Bomber i Stormagasinet. Det blev straks gennem Magasinets Højttaleranlæg
meddelt Kunder og Personale, at der var Fare paa Færde og alle forlod
derefter Bygningen underbetydelig Uro, idet de store Lokaler nu under
Juletravlheden er fyldt til Trængsel om Eftermiddagen. I Løbet af en Ti
mestid havde man fastslaaet, at der var tale om blind Alarm, men da en
Del af Personalet allerede var gaaet hjem, besluttede man at lukke for
Resten af Dagen.
Fredericia, 11/12.- Det tyske Politi har i de sidste Dage i Fredericia
foretagét en Del Arrestationer. Hidtil er det oplyst, at følgende 11 Fre
dericianere er arresteret: Arkitektassistent Lembech, Restauratør Robert
Jensen, Skotøjsarbejder Christensen, Sjællandsgade, Skotøjsarbejder Chri
stensen, Kongensgade 82, Fabriksdirektør Poul Korch, I.P. Smidt jun, Di
rektør Hostrup Pedersen, A/S P. Rasmussen, Bankassistent Carl Petersen,
Lodsformand A. Andersen, Forretningsfører for LAB Axel Bertelsen, Krimi
nalbetjent Nielsen, Dr. Viggo Gram. Det vides endvidere, at man har væ
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ret ude efter Kgl. Vejer og Maaler, Konsul Brøchner-Mortensen, men han
ligger meget syg i sit Hjem. Arrestationerne menes at staa i en vis For
bindelse med de Arrestationer, der er foretaget i Kolding.
Slagelse 11/12
Det tyske Sikkerhedspoliti foretog i Aftes Husundersø
gelse med paafølgende Arrestation af den 17-aarige Gymnasiast Jørgen
Sejr, Søn af Købmand Sejr, Slagelse. Den unge Mand, der blev ført til Ka
sernen, er sigtet for at have Forbindelse med et nyt lokalt illegalt
Skri ft.
-

Aarhus 11/12
Ved 3.Tiden i Nat eksploderede i Cafe Rømerhus i Clements
stræde en Bombe, der sprængte Ruderne og ødelagde en Del af Inventaret.
Ved Eksplosionen kom ingen Mennesker tilskade. En Del Ruder i Naboejen
dommene sprængtes.
-

Odense 11/12
Det tyske Politi har i Gaar anholdt Anlægsgartner Niels
Egelund Petersen, Sibirien pr Revninge. Petersen er Formand for den loka
le Afdeling af Fredsligaen og man mener, at Anholdelsen muligvis staar i
Forbindelse med Uddeling af Pjecer og Skrifter fra denne Forening. Tre af
de syv Personer, som det tyske Politi anholdt i Forgaars er nu blevet
løsladt. Fredag Aften Kl. 22.40 urbdød der Brand i Alexander Jensen Ejen
dom, Thoresensgade 33. Alexander Jensen er Medlem af Waffen SS og Lejlig
heden har i nogen Tid staaet ubeboet. Branden var paasat ved, at der var
hældt brændbart Materiale gennem Brevsprækken. Skaden er ikke betydelig.
-

Odense 12/12
Den Flyveplads, den tyske Værnemagt er begyndt at indrette
Nord for Odense, er lagt paa et Terræn, der fra Naturens Haand er fladt
som en Pandekage. Det er iøvrigt noget af Fyns bedste Jord.
Et Areal paa godt 6 Kvadratkilometer eller godt 1000 Tønder Land skal e
vakueres fuldstændigt, og det betyder, at 60-70 Familier skal forlade Hus
og Hjem. Bl.a. rømmes Stationsbyen Beldringex (10 km Nord for Odense) to
talt.
I Forbindelse med Flyvepladsens Anlæggelse har Tyskerne b~slaglagt Area
ler ved Odense Havn til Losning af Cement og Grus.
-

Fredericia 12/12
Det tyske Politi har som nævnt i Løbet af de sidste
Døgn foretaget en lang Række Arrestationer her i Byen. Ved en Ransagning
hos en af de arresterede Arkitektassistent Lembcke, er man gaaet meget
grundigt til Værks, idet Tapetet flere Steder er revet af Væggene, Skil
derier skaaret ud af deres Rammer og selv Kaminen skilt ad. Arrestationen
af Restauratør Robert Jensen skete i Restaurant “Robert” paa Axel torv.
Baede Restauratøren og alle Gæsterne i Lokalet blev holdt op med Vaaben.
Da Restauratørens Schæferhund søgte at angribe de tyske Politifolk, blev
den skudt.
-

Varde 12/12 Varde Staalværk en Morges blevet delvis ødelagt ved en Ræk
ke Eksplosioner. Ved4.Tiden indfandt sig 40-50 Sabot~rer, der var bevæb—
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-6net med Maskinpistoler og Revolvere og nogle af Mændene var maskerede.
Ved at overklippe et Pigtraadshegn skaffede de sig Adgang til Værkets
Grund efter at have sikret sig Vagtselskabets Vægter, som de med Revolver
i Ryggen truede til at følge med sig. Paa Værket overrumplede Mændene
Virksomhedens fem-seks Sabotagevagter, der sammen med Vægteren blev ført
til Værkets Tilflugtsrum, og det betydedes dem, at de vilde blive skudt,
dersom de forsøgte at forhindre Sabotørerne i deres Forehavende. Sabotø
rerne trængte derefter ind i Staalværkets forskellige Afdelinger og lagde
Bomber, hvorefter de forsvandt. Ved 5.Tiden lød de første Eksplosioner,
og der taltes ialt 8. Værkets nye Elektroværk blev fuldstændig raseret,
ligeledes to Kompressorer og Højovnene ødelagdes. Skaden er meget betyde
lig, og det er i øjeblikket umuligt at erstatte de fleste af de ødelagte
Maskiner. Virksomheden beskæftigede ca 300 Mand.
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Pri vat:
Kolding, 13/12.
De fire for Brandstiftelse paa et tysk Oplag til Døden
dømte Koldingensere har faaet Benaadning til livsvarigt Tugthus og vil en
af de første Dage blive sendt sydpaa. Tømrer Westengaards Straf, der
først var angivet til tre Maaneder, har efter de sidste Meddelelser faaet
tre Aar i Forbindelse med den samme Sag.
—

København, 13/12.
Det tyske Politi arresterede i Torsdags paa Bispe
bjerg Hospital en Reservelæge og hans Kone, tre medicinske Studenter,
nogle Sygeplejersker samt nogle Hospitalsportører. En fjerde medicinsk
Student, Cato Emil Bakman, Søn af Overlærer Bakman, Hedehusene, sprang ud
fra et Vindue paa 3. Sal. Han blev beskudt af Tyskerne og døde Søndag
Morgen af sine Saar paa Hospitalet.
-

København, 13/12.
Der er i Løbet af Søndagen og Mandagen foretaget en
Række Anholdelser i København, efter Forlydende paa Grundlag af Indholdet
af en Pakke Breve, der er fundet paa et svensk Skib, til Adressater her i
Landet. Blandt dé Anholdte er Civilingeniør Erling Foss, Charlottenlund,
Læge Aage Pedersen og Hustru, Hellerup, Redaktør H. Lund samt Regnskabs
chef Mogensen, Politiken. Chefredaktør Svend Aage Lund, Berlingske Tiden
de, har Mandag været til Afhøring paa Dagmarhus, mens hans Kontor paa
Bladet blev gennemsøgt.
-

Odense, 13/12.
Natten til Søndag blev Sabotagevagterne ved Akkumulator—
fabriken i ørstedsgade beskudt af flere Personer. Sabotagevagterne besva
rede Ilden, og Angriberne trak sig tilbage. Politiet foretog en resultatløs Undersøgelse. Søndag blev to Fabriksarbejdere og en Handlende anholdt
af det tyske Sikkerhedspoliti, sigtet for illegal Virksomhed.
—

København, 13/12.
En tysk Soldat sad i Aften sammen med en Fru Ander
sen, Enghavevej 231, paa en Bænk ved Søerne ud for Vestersøgade 70. Fra
nogle forbipasserende Personer blev der affyret Skud mod Parret. Fruen,
der blev ramt i den ene Arm, førtes til Kommunehospitalet, mens Soldaten,
der fik to Skud i Underlivet, førtes til det tyske Feltiazaret paa Nye
landsvej.
-

København, 13/12.
Klokken 18.35 ringede det paa Døren til en Lejlighed
St. Annæplads 22, hvor Tyskerne har et Kontor. Da man lukkede op, stod
der en Manxd med et Brev, og mens man undersøgte dette Br~v, ringede det
atter. Denne Gang stod der to Mænd, som truede med Revolvére. Den tyske
Soldat, der var uden Vaaben, skreg op og løb ud i Køkkenet, hvor en tysk
Doktor og en kvindelig tysk Reklametegnerske opholdt sig. De løb alle ned
ad Køkkentrappen, mens Revolvermændene forsvandt ad Hovedtrappen. En tysk
Patrulje, der blev tilkaldt, eftersøgte forgæves Kvarteret, idet der hist
og her blev affyret Skud.
—
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Strengt fortroligt.
Afskrift.
København 15/12—43.— Paa Hjørnet af Bredgade og Palægade er en 28—aarig
Jord- og Betonarbejder Hans Egon Kronborg Andersen, Herluf Trollesgade
12, Tirsdag Aften blevet skudt i Maven og bragt til Kommunehospitalet. Da
Politiet kom til, havde Forbipasserende, som havde overværet Begivenheden
paagrebet Gerningsmanden. Det viste sig at være en Slagter ved Navn Zol
ler, hjemmehørende i Helsingør og knyttet til det tyske Sikkerhedspoliti.
Han forklarede, at han havde været i Skænderi og Slagsmaal med Jord- og
Betonarbejderen og for at værge sig havde han affyret et Skud mod denne.
Zoller blev afhentet af det tyske Sikkerhedspoliti. Den saaredes Tilstand
er alvorlig.
København.— Tirsdag ved 17—Tiden blev der kastet en Genstand indpakket i
almindeligt Smørrebrødspapir ind gennem et Vindue til Varmecentralen i
Helsingørgade. Personalet paa Centralen greb den og kastede den atter ud
paa Gaden. Da der var stærk Formodning for, at det drejede sig om en Bom
be, foretog Politiet en streng Afspærring af Gaden, ligesom de nærmestliggende Lejligheder blev evakueret. Først henimod Kl. 20 ankom en Spræng
ningskommando til Stedet og foretog en Undersøgelse, som gav til Resu,
tat, at Pakkens Indhold bestod af to almindelige Træpinde. Derefter blev
Afspærri ngen ophævet.
Haderslev.- Den sønderjydske Idrætsinspektør F. Braa-Hansen, Haderslev,
blev i Gaar under en Indvielse af den nye Skole i Spandet i Tønder Amt
anholdt af to tyske Politifolk fra Kolding. Han førtes til Haderslev sam
tidig med, at der foretoges en Husundersøgelse i hans Hjem paa Statssemi
nariet. Aarsagen til Affæren var, at en tysk Soldat forleden havde bemær
ket, at der blev afhentet Vaaben fra Braa-Hansens Hjem, og at disse Vaa
ben atter ved Midnatstid blev indleveret i Hjemmet hos ham. Ved Husunder
søgelsen fandtes intet mistænkeligt og Braa-Hansen blev nogle Tiner efter
Anholdelsen atter løsladt. Det viser sig, at nogle af Semijariets Elever
forleden gav en Koncert i Omegnen af Haderslev, og at de ved Aftenstid
hentede deres Instrumenter paa Seminariet og ved Midnat indleverede dem
til Braa-Hansen. Heraf Forvekslingen med Vaabnene.
Aarhus.- Det tyske Politi har i Gaar anholdt Undervisnings~ssistent ved
Aarhus Universitet Axel F. Voigt, Lerbækvej i Riis Skov. Han sigtes for
Sabotage og der er fundet et større Sprængstoflager i hans Hjem. Endvide
re har det tyske Politi anholdt Kontorelev Ove Sommer ved Jyllands Papirværk og det 15-aarige Bud Villy Petersen, Carlsens Sæbefabrik, Frederiks
gade 17. Begge unge Mennesker sigtes for illegal Virksomhed.
Fredericia. I Aftes ved 18-Tiden eksploderede to Bomber i Ejendommen
Bjergegade 38, der ejes af forhenværende Gasværksarbejder H.P. Larsen.
Den ene Bombe var anbragt i Kælderen, hvor Malermester Sigurd Larsen har
Værksted og Lager af Malervarer. Den anden Bombe var anbragt paa Køkken
trappen udenfor Lejligheden paa 1. Sal, hvor Malermesteren bor. Ved de to
Eksplosioner kom ingen Mennesker til Skade, men der skete en ikke ubety
delig Skade paa Ejendommen, idet mange Vinduer og Døre blev ødelagt.
-

København.- Der blev tidligt i Morges forøvet Sabotage mod to Snedkervirksomheder i Sankelmarksgade 16. Hos Snedkermester Andersen kastede 5-6
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Sabotører 3 Sprængbomber, hvorved hele Virksomheden blev ødelagt og i
Bagbygningen hos Snedkermester Christiansen blev der kastet Brandbomber,
hvorved der anrettedes betydelig Skade.
Odense.- I Aftes opstod der Brand i Malermester Jørgensens Værksted i
Næsby ved Odense. Sabotører havde lagt fire Brandbomber i Karosseriet til
en Fiskeeksportbil, der stod i Værkstedet. To Bomber antændte Karosseriet, medens de øvrige Bomber blev fjernet af Falcks Redningskorps’ Sluk
ningsmandskab. Der var ogsaa lagt en Brandbombe under Malermester Jørgen
sens private Bil i Værkstedet, men denne Bombe antændte ikke. Brandskaden
paa Fiskebilen var ringe.
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16/12 1943.
Det Slagsmaal med Skududveksling, hvorved en Mand blev saaret, der omtal
tes forleden i Pressen (Begivenheden fandt Sted paa Sallingvej) foregik
med nogle unge Mennesker der tilhørte Hitler Jugend. Politiet har anholdt
2 Mand i denne Forbindelse.
Efter at Orlogsværftet er overtaget af det tyske Firma ~Howaldtswerke” er
samtlige Tjenestemænd traadt tilbage. Tyskerne har forlangt 42 Sabotagevagter til Værftet og det er lykkedes dem at faa disse blandt Værftets
egne Folk.
Det danske Justitsministerium har afslaaet tysk Anmodning om at lade
dansk Politi deltage i almindelige Razziaer og Ransagninger efter Vaaben,
uder Henvisning til at der ikke foreligger dansk Lovhjemimel til saadanne
Aktioner og en saadan ikke under de nuværende Forhold kan tilvejebringes.
Undtagelse gælder dog i Spærretiden, hvor man kan foretage saadanne Un
dersøgelser, fordi Færdsel er forbudt enhver, der ikke har særlig Tilla
dels e.
Tidl. Redaktør Frode Jordan, der i de senere Aar har været tilknyttet LS
Og DNSAP er en af Hovedmændene i en stor Affære om Opkøb af alle Slags
Varer, der er videresolgt til tyske Aftagere. En anden Hovedmand er Di
rektør Carl Hansen, Aalborg, der har været anholdt, men paa tysk Anmod
ning igen er løsladt, og paa tysk Henstilling har dansk Politi undladt at
anholde Red. Jordan. Dansk Politi kan herefter ikke gøre mere i den om
fattende Sag.
Direktør Bækkelund, Restaurant “Aarhushallen” har opsagt sin Stilling,
efter at han havde været anholdt af Tyskerne, anklaget for at have “for
haanet den tyske Uniform ved at fortælle en tysk Officer, at alt var op
taget i Restauranter og saaledes formene ham Adgang til denne.
Efter Anholdelsen af Revisor Steen Hansen har tysk Politi ved Ransagning
hos ham fundet en Del danske Soldaterbøger, der var deponerede der. I
Dagmarhus mener man, at man her er kommet paa Sporet af et dansk “Beskyt
telseskorps”, der ved et tysk Sammenbrud skulde træde i Aktion for at
værne danske Værdier.
En Kommunistgruppe sigtes nu for Mordet paa Fru Meyer (der blev fundet
myrdet i Rude Skov). Det skal være den samme Gruppe, der ûdryddede Stik
keren Jens Olsen, der blev fundet død i Søborg Mose. Man mener ogsaa, at
samme Gruppe har begaaet Drabet paa den tidl. Inspektør i Zone-Rednings
korpset Ellehauge-Jørgensen og Røveriet mod Forvalter Gjedved. I Forbin
delse med disse Affærer sidder 3 Mand fængslet hos dansk Politi og 1 Mand
i Dagmarhus.
Det er bevist, at en Del af den senere Tids Revolverrøverier er begaaet
af danske SS-Folk. En halv Snes Mand er anholdt i denne Forbindelse, dels
af dansk Politi, dels af Tyskerne.
“Fædrelandet” har skiftet Direktør, men dette maa ikke omtales i Bladene.
En svensk Baad, der sigtes for at have opretholdt illegal Forbindelse
mellem Danmark og Sverige, blev sidste Lørdag Nat opbragt af en tysk Hur
tigbaad udfor Stevns.
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2.
En Del Mennesker er blevet arresteret af Tyskerne i de sidste Dage, bl.a.
Ing. Erling Foss, Forfatteren Harald H. Lund, Regnskabschef Mogensen,
“Politiken”, Dr. Aage Petersen & Frue. Chefredaktør Sv. Aage Lund, Berl.
Tid. har været til Afhøring i Dagmarhus, men har ikke været anholdt.
I svensk Presse verserer Forlydender om, at Tyskerne i Danmark tænker xxx
paa at forbyde Aflytning af udenlandske Radiostationer.
“Aftonbiadet” venter saaledes, at der først kommer Forbud mod Anvendelse
af Rammeantenner.
De fire Mand fra Kolding, der var dømt til Døden, er blevet benaadet med
livsvarigt Tugthus i Tyskland.
I Fortsætt~else af tidligere om Mordet i Rude •Skov oplyses nu, at en tid
ligere Frikorpsmand ved Navn Nielsen er anholdt, sigtet for at have affy
ret Skud mod en tysk Soldat, der sad paa en Bænk ved Vestersøhus. Nielsen
har endvidere tilstaaet Mordet paa Fru Meyer i Rude Skov, ligesom han har
været Medlem af den Bande, der overfaldt Forpagter Gjedved. Män har, som
meddelt, hidtil anset disse Gerninger udført af kommunistiske Sektioner.
Nielsen har senere trukket sin Tilstaaelse om Mordet paa Fru Meyer tilba
ge, men der er Indicier mod ham.
Af de engelske Flyvere, der forleden styrtede ned ved Uggerløse, er fem
taget som Fanger af Tyskerne efter at en dansk Gaardejer, (Ejer af “Dron
ningkilde” i Ølsted) som de henvendte sig til Natten til den 14/12 ringe
de først ti] dansk Politi, der henviste til Værnemagten, som Gaardejeren
dernæst a]armerede. Tre andre Flyvere er imidlertid sluppet til Sverige.
En Del unge Mennesker, der var dømt for Sabotage og illegal Virksomhed,
er sendt til Tyskland til Strafafsoning.
Tyskerne har meddelt Myndighederne i Randers, at hvis der oftere bliver
flaget paa halv Stang i Anledning af Henrettelser vil Flagene blive kon—
fiskeret og Ejerne draget til Ansvar, ligesom Aflysninger af Biograffore
stillinger, Teatre, Møder o.l. ikke vil blive tolereret.
Det meddeles fra ZUrich, at 200-250.000 Mennesker i MUnchen er gjort
hjemløse ved Bombeangreb. Evakuering af Berlin er star~1set, da det ikke
er muligt at skaffe Plads andre Steder.
Forlydende om, at Ing. Erling Foss er løsladt igen stemmer ikke.
Indenfor kompetente Kredse er man tilbøjelig til at tro, at Sabotagen mod
Vandtaarnet i S øndermarken er begaaet af Schalburgkorpset for at skabe
Uvilje mod Sabotagehandlinger.
Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, Axel F. Voigt, Riis Skov,
er anholdt af tysk Politi. Man fandt Sprængstoflager i hans Hjem.
I Kolding sidder flg. arresteret sigtet for Sabotage i Sønderjylland:
Løjtnant Ove Lemcke, Skotøjsarbejderne Jørgen og Poul Christensen, Konsul
Poul Koch, Dir. Hostrup Pedersen, Bankassistent Carl Petersen, Lodsfor
mand Andersen, Forretningsfører for LAB Axel Bertelsen, Læge Viggo Gram
og Kriminalbetjent Nielsen. Konsul Brøchner-Mortensen, der er syg, er sat
under Bevogtning.
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3.
En ung Mand, Per Seehusen, blev anholdt af dansk Politi i Forbindelse med
Skyderiet paa Sallingvej mellem unge Mennesker. Seehusen er identisk med
den Elev fra Efterslægtens Skole, der i Sommer sammen med en Kammerat og
en ung Politibetjent anmeldte Adjunkt Hatting for illegal Virksomhed
en
Beskyldning, der viste sig ganske grundløs. Seehusen maatte derefter for
lade Skolen. Betjenten tog sin Afsked og er nu itysk Politi.
-

Frk. Bodil Laursen, Esbjerg, der er forlovet med den til England flygtede
Flyverløjtnant Perch er anholdt af Tyskerne, sigtet for Sabotage.
I-los stud.mag. Hans Jørgen Brasen, Strandvej 92, Aarhus, har været Ind
brud, hvorved ukendte Mænd bl.a. har stjaalet et Kartotek Brasen havde
over forskellige Personer og hvorfra han forsynede Dagmarhus med Oplys
ninger. Brasen selv ligger paa Hospital efter et Overfald den 3/12.
Schalburgfolkene er i den senere Tid begyndt at gaa i danske Militæruni
former.
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Strengt fortroligt.
Afskrift.
Aarhus.—l6/12.— Den 25—aarige Repræsentant Alf. Jensen, Brabrand, og den
25-aarige Lagerforvalter Aage H. Andersen, Aarhus, der ved tysk Krigsret
i Aarhus i November var blevet dømt til Døden, er blevet benaadet. Straf
fen er ændret til livsvarigt Tugthus.
Aarhus.- Den i Gaar anholdte Undervisningsassistent Axel Voigt sigtes af
det tyske Politi for at have fremstillet Sprængstof i stor Stil paa Aar
hus Dampmølles Laboratorium, hvor han havde Beskæftigelse, samtidig med
at han var knyttet til Universitetet. Han er cand, mag. i Fysik og Kemi,
er gift og har to Børn. Det tyske Politi har anholdt Læge Børge Baastrup
Thomsen, der er Broder til den for længere Tid siden anholdte Læge 5.
Baastrup Thomsen. Endelig er der foretaget en Række Anholdelser af Perso
ner, hvis Navne endnu ikke har kunnet fremskaffes.
Esbjerg.— Natten til Tirsdag er der foretaget nogle Anholdelser i Es
bjerg. Det drejer sig om unge Mennesker, der har været i Besiddelse af
nogle Brandbomber, som den ene har leveret videre til den anden. De an
holdte er den 18-aarige Smedelærling J-fune, Jerne, der har modtaget to E
lectron-Brandbomber af den 18-aarige Blikkenslagerlærling, Villy Abrahamsen, der igen har faaet den af Skorstensfejerlærling Niels Ejnar Ander
sen, Søn af Lokomotivfører Andersen, Jerne, der er forsvundet og hvis Hu
stru er arresteret og ført til Vestre Fængsel. Desuden er anholdt Ar
bejdsmand Carl Frederiksen, 27 Aar. Han var i Besiddelse af nogle illega
le Skrifter, afsendt fra Odense. Afsenderen er ogsaa anholdt. Endvidere
er anholdt Flyveren Perchs Kæreste og en Kontorist Gram, der er ansat paa
Esbjerg Kommunes Adniinistrationskontor. Saavidt vides er der i hans Hjem
fundet Skydevaaben og AnTnunition.
Esbjerg.— Indkvarteringen af danske Arbejdere i Esbjerg har hidtil lagt
Beslag paa en lang Række Gyninastiksale ved Byens Skoler. Saaledes er Sa
lene ved Danmarksgades, Stormgades, Vestre og østre Skoler belagt, lige
som ogsaa Statsskolernes Pigegymnastiksal er taget i Brug. Det samme gæl
der to Missionshuse i Byen, og i Tirsdags blev hele østre Skole lukket
for at tages i Brug til Indkvartering. xxxxx Hidtil har man i Esbjerg
Købstad kunnet undgaa privat Indkvartering, men Borgmesteren og Politi
mesteren har i Annoncer i Bladene opfordret Befolkningen til at aflevere
Tæpper og Dækkener, hvis privat Indkvartering fortsat skal undgaas.
Aarhus.- Natten til Onsdag ringede 7 revolverbevæbnede Mænd paa hos Fru
Kate Meyn, Stradvej 92, der er Logiværtinde for en Student, som mistænkes
for at arbejde for det tyske Politi. Tre Mænd satte hende Revolveren for
Brystet, hvorefter hun udleverede Nøglen til Studentens Værelse. Revol
vermændene fjernede forskellige Papirer med Notater, hvorefter de for
svandt.
Vejle.- Natten til Onsdag Kl. Ca. 1,30 blev der ringet paa Døren til Po
litikasernen paa Teknisk Skole i Vejle. Da den vagthavende Reservebetjent
Heide Petersen gik ud paa Fortovet for at se, hvem der havde ringet, blev
han opfordret til at aflevere sin Tjenestepistol ig Uniform. Da han ikke
adlød blev der affyret Skud mod ham. Intet af Skuddene ramte, og da Heide
Petersen trak sin Tjenestepistol og trods Beskydningen gik frem, flygtede
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Gerningsmændene, uden at han naaede at faa skudt efter dem.
Korsør.- Ved 3-Tiden i Nat bemærkede Sabotagevagten, der stod udenfor
Transformatorstationen i Hulby ved Korsør, at en Bil nærmede sig fra Sla
gelsevejen. Ca. 100 Meter fra Transformatorstationen standsede Bilen med
slukkede Lygter, hvorefter der steg to-tre Mand ud. Vagtmanden underret
tede sin Kollega inde i Vagthuset, hvorefter denne alarmerede Politiet.
Sabotagevagten gik hen imod Mændene og raabte om at standse. De affyrede
et Skud hvorefter de kørte bort.
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Aarhus, 17/12.- Læge Børge Baastrup Thomsen, der forleden blev anholdt af
det tyske Politi, har i Nat begaaet Selvmordsforsøg, idet han ved Hjælp
af et Cigaretetui havde skaaret Pulsaaren over paa det ene Haandled. Han
er blevet indlagt paa Kommunehospitalet i meget lidende Tilstand.
København, 17/12.- Manden, der forleden skød paa en tysk Soldat og en
dansk Kvinde, der sad paa en Bænk ved Søerne, hedder Bjørn Skov Nielsen,
og skal være et tidligere Medlem af Frikorpset. Han er arresteret af
dansk Politi og har tilstaaet ogsaa at have forøvet Mordet paa Fru Meyer.
Denne Tilstaaelse har han dog senere trukket tilbage.
Aalborg, 17/12.- Det tyske Politi i Aalborg har i Nat anholdt 4 unge Men
nesker, deriblandt en Typograflærling Georgsen “Aalborg Stiftstidende”,
der sigtes for at have opbevaret Sprængstof. Sprængstoffet, som er af
tysk Oprindelse, paastaar de unge Mennesker at have fundet.
I Nat er desuden af det tyske Politi blevet anholdt Apoteker Rasmussen.,
Løve Apoteket, Aalborg. Det vides endnu ikke, hvad Anklagen mod ham gaar
ud paa. Der er nu ialt blevet anholdt 17 Personer i Aalborg for Forbin
delse med illegal Bladvirksomhed. Blandt de anholdte er to Kvinder.
Kolding, 17/12.- Med Hensyn til Benaadningen af de fire dødsdømte Sabotø
rer fra Kolding oplyses det nu, at kun de to, Andersen og Kayser, er idømt livsvarigt Tugthus, mens deto andre, Arbejdsmand Petersen og C.B.
Betjent Hansen, er sluppet med tre Aar.
Af de for illegal Bladvirksomhed anholdte er kun en enkelt løsladt. Der
er givet Tilladelse til, at de anholdte til Jul maa modtage hver en Pakke
paa 1 kg.
Randers, 17/12.- Det tyske Politi har forleden Morgen anholdt den 32-aarige Røde Kors-Sygeplejerske Frk. Ellen Larsen Chochet, København, som
var kommet til Randers og var i Færd med at rydde op i en Lejlighed, til
hørende hendes Søster og Svoger, Herreekviperingshandler H. P. Brøchner,
som i en halv Snes Dage har været bortrejst sammen med sinrFamilie.
Cigarhandl.er Poul Martin Hartz, der for en halv Snes Dage siden blev an
holdt, er i Aftes løsladt fra den tyske Arrest i Aarhus.
Roskilde, 17/12.- Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark, Dr. Best,
aflagde Torsdag Aften sammen med sin Hustru Besøg i Roskilde Domkirke og
dens Kapeller. Dr. Best og Frue ankom sammen med to Adjudanter og blev
vist rundt i kirken.
København, 17/13.- Blandt de anholdte i København i den sidste Tid er Re
visor H. C. Steen Hansen, Admiral Gjeddes Gaard i St. Kannikestræde.
København, 17/12.- Der blev Fredag Aften kastet en Bombe i Viktualiehand
ler J. Mejers Forretning paa Næsbyholmvej 14. Ved Eksplosionen blev Bu
tikslokalet raseret, og samtidig sprængtes en Mængde Ruder i Kvarteret.
Butiken har flere Gange tidligere været udsat for Angreb.
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København, 18/12.
I Aftes mellem Kl. 18 og 19 udspilledes der i og ved
Ejendommen Bredgade Nr. 58 en dramatisk Ildkamp mellem Politi og Sabotø
rer. I Ejendommen er der Beboelse, ligesom den tyske Værnemagt har for
skellige Kontorer i den. Kl. 18.35 ringede Tyskerne til St. Kongensgade
Politistation og meddelte, at der var fremmede Personer, xxx formentlig
Sabotører, i Ejendommen. Fra den nærliggende St. Kongensgade Politista
tion tog seks Politibetjente hen til Ejendommen. En Betjent posteredes i
Porten, to i Gaarden, og de øvrige gik ind i Ejendommens Forhus. Betjen
tene inde i Huset saa flere Personer komme ned ad Trappen, bærende paa
forskellige Byrder. De besvarede Politiets Opfordring til at komme ned
med at kaste, hvad de havde i Hænderne, og trække Pistoler frem, og der
udveksledes nu en Række Skud mellem Sabotørerne og Politibetjentene, mens
de førstnævnte trak sig længere og længere op ad Trappen, som dækkede dem
mod Kuglerne. Til sidst forsvandt de over Tagene. Politimændene inde i
Ejendommen havde samtidigt hørt Skydning fra Gaarden og Porten. Her var
4-5 Mand under Skudveksling styrtet ud gennem Porten og var forsvundet
paa Gaden. Man mener, at der ialt har været 12 Sabotører i Ejendommen,
hvor de havde naaet at læ~je enkelte Brandbomber inden de blev opdaget.
Under Ildkampen blev der affyret ca 100 Skud, men ingen Politibetjente
og saa vidt vides heller ingen Sabotører blev ramt. Saavidt det er Poli
tiet bekendt, anrettedes der heller iLigen Skade i Ejendommen. Politiet
foretog Afspærring af et stort Stykke af Gaden og visiterede alle, der
passerede, men uden Resultat.
-

Aarhus, 18/12.
Det tyske Politi har foruden den forleden omtalte Frk.
Ulrich, Bruunsgade 46—48, ogsaa sikret sig hendes tre Søstre. Søstrenes
Broder er Flyverløjtnant Jørn Ulrich, der for nogen Tid siden flygtede
til England i Flyvemaskine.—
-

Odense, 18/12.
Det tyske Sikkerhedspoliti anholdt FabriksarbejderRo—
bert Villiam Richard Hansen, Baumgartensvej 34, Knud Peter Jensen, Skib
husvej 404, og Fabriksarbejder Svend Hansen, Bjergegade 8. De sigtes for
illegal Virksomhed.
-

Ribe, 18/12.
Hotel “Industrien”, der i Nat nedbrændte, s~kulde i Morges
have været overtaget til andet Formaal. Efter Politiets Undersøgelser er
Branden opstaaet midt i Salen, medens Kakkelovnene var anbragt i Hjørner
ne, men der er ogsaa den Mulighed, at Branden kan skyldes en henkastet
Cigarét. Gulvet i Salen var belagt med Halm.
-

Aabenraa, 18/12.
En ung Mand fra Tønder havde Søndag den 22. August i
Søest Skov ved Rise, hvor der den 8. Januar styrtede en engelsk Flyvema
skine ned, anbragt et af ham selv udskaaret Kors med’Inskriptibn: Her
faldt fem engelske Flyvere i Kamp for de frie Folks Sag den 8. Januar
1943. Han tiltaltes i den Anledning for Overtrædelse af Justitsministe
riets Bekendtgørelse om Forbud mod visse Demonstrationer, og er nu ved
Retten her blevet idømt 10 Dages Hæfte og. skal betale Sagens Omkostnin
ger.
-
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Stockholm, 18/12.
Den svenske Regerings Svar paa den tyske Rigsuden
rigsministers Udtalelser til den svenske Henvendelse i Anledning af For
anstaltningerne mod Studenterne ved Oslo Universitet blev afleveret i
Torsdags. I S~aret fremhæves først, at den svenske Regering ikke kan god
kende den tyske Tese, at den ikke er berettiget til at optage Spørgsmaal
vedrørende Norge til Drøftelse med den tyske Regering. Udviklingen i de
nordiske Lande, som Sverige er forenet med ved utallige Baand, -kan ikke,
udtales det, være Sveriges Regering og Folk uvedkommende. Skæbnesvangre
Begivenheder, som har ramt Nabofolkene, har altid i Sverige fremkaldt en
stærk Reaktion, der er kommet offentligt til Udtryk. I flere saadanne
Tilfælde har den svenske Regering følt sig foranlediget til ved diploma
tiske Henvendelser til forskellige Sider at fremføre sine og den bffent
lige Menings ønsker og Opfattelse. Det understreges videre i det svenske
Svar, at Aktionen mod Universitetet i Oslo-ikke kan undgaa at indvirke
paa de svensk-tyske Forbindelser. Efter at have gjort rede for saadanne
almindelige Forbindelser, der omfatter Kontakt og Udveksling mellem In
stitutioner, Korporationer og Private, udtales det, at hvis Aktionen fø
res til Ende, kan en almindelig Indskrænkning heri ikke undgaas. Den sven
ske Regering, der altid har anset det for betydningsfuldt at vise Omsorg
for Forbindelsen mellem Sverige og Tyskland, har derfor anset det ikke
blot for sin Ret, men ogsaa for~ sin Pligt at drøfte Sagen med den tyske
Regering paa den Maade, som det er sket.
-

København, 18/12.
Ved Middagstid er der paa Toidbodvej ud for Vanføre
hjemmet blevet skudt mod en forhenværende Politimand, Max Pelving. Han
blev ramt i Skulderen, i Armen og i Laaret, men ingen af Kvæstelserne er
livsfarlige. Skuddene er formentlig affyret fra en forbipasserende Vogn,
og flere Kugler er gaaet gennem Ruderne i Vanførehjemmet.
-

København, 18/12.
Det danske Kulkompagnis Damper “Ivan Kondrup” er un
der et Ophold i Bremen blevet ramt af Flyverbomber. Det opgives, at 7
Mand af Besætningen er saaret. Damperens Agterskib er sunket.
-
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18/12 1943.
Til Supplering af Rapport af 16/12 vedr. Mordet paa Fru Meyer og Drabs
forsøget mod tysk Soldat ved Vestersøhus skal meddeles:
Den tyske Soldat sad paa en Bænk ved Vestersøhus sammen med en ung Pige.
Pludselig kom en Dame hen til Soldaten og spurgte ham, hvad Klokken var.
Medens Soldaten var ved at trække sit Ur frem, affyrede en Mand, der var
kommet gaaende sammen med Damen, der spurgte, en Revolver mod Soldaten,
der saaredes. Revolvermanden flygtede derefter, men hans Ledsager~inde
blev taget af Politiet. Ved Afhøring forklarede hun, at hun egent~g ikke
kendte noget særlig til Manden, der havde skudt, skønt de havde boe’t sam
inen i halvanden Maaned. Hun vidste blot, at han hen Nyholm. Politiet
fulgte imidlertid et bestemt Spor, der pegede mod den tidligere omtalte
SS-Mand, hvis fulde Navn er Stanley-Nielsen, og ved Konfontation mellem
Kvinden og Nielsen viste det sig, at Nielsen var identisk med Manden, hun
havde levet sammen med, og som kaldte sig Nyholm.
Som allerede meddelt
har Stanley-Nielsen, der gør Tjeneste i SS Pansergrenadier-Regiment Däne
mark, tilstaaet Mordet paa Fru Meyer, selv om han ganske vist senere har
trukket Tilstaaelsen tilbage igen. Han karakteriseres som en farlig For
bryder, og det viser sig, at han ogsaa har begaaet Ugerninger bl.a. i
Hamborg. Tyskerne har udtalt deres Anerkendelse af det danske Politis Ar
bejde i denne Sag.
-

Det tidl, danske Militærattaché i Berlin, Oberst Hartz, der har siddet
under tysk Arrest siden Oktober, er nu løsladt paa IEresord om ikke at
ville forlade Landet. Han skal en Gang imellem fremstille sig til Bevis
for sin Tilstedeværelse i Landet.
I Midten af Januar rejser et Par danske Embedsmænd til Lejren i There
sienstadt. Dr. Best har saa sent som for 14 Dage siden lovet, at de Dan
ske, der er taget med til Lejren ved en Fejltagelse, vil blive sendt til
bage. Det oplyses endvidere, at Ingeniør Ove Meyer, der ikke skulde have
været ført til Tyskland, er blevet “ledende Ingeniør” ved et af de of
fentlige Værker i Theresienstadt.
Arrestationerne i Kolding og Fredericia omfatter nu ca. 100 Mennesker,
der sigtes for illegalt Arbejde af forskellig Slags.
De danske Blade skal i Løbet af kort Tid begynde at bringe SS-Frontbe
richter-Artikler (hidtil har Fædrelandet været ene om disse Korrespondan
cer).
Fem danske, der i Undtagelsestilstandens første Dage blev dømt
Forseelser og har afsonet deres Fængselsstraffe i Tyskland, er
frigivet. Saaledes er en ung Pige fra Esbjerg, der havde revet
om Proklamation af Undtagelsestilstanden ned, og som var idømt
Fængsel blevet benaadet for Resten af Straffen.

for mindre
blevet
en Plakat
6 Mdr.

Den militære Alarmtilstand.i Jylland vedvarer fortsat, og man regner ikke
med, at den vil blive ophævet overhovedet. Efter Teheran-Mødet er Tysker
ne indstillet paa, at Invasionen kan komme hvert Øjeblik, medens man før
har hælde-t til den Anskuelse, at hvis den ikke kom i første Halvdel af
December blev, den ikke til noget før henad Foraaret. Det tyske Militær er
derfor overalt i fuldt Beredskab.
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Med Hensyn til Muligheden for Ophævelse af Færdelsforbudet i København
kan det oplyses, at der føres visse Forhandlinger mellem Politiet og Ty
skerne, men der kan intetsomheist siges om Udfaldet heraf. Hvis Færdsels
forbudet hæves i Hovedstaden og de Byer, der endnu har Færdselsforbud,
vil der sikkert blive indført Legitimationskort over hele Landet, saale
des som det længe har været gældende i Jylland, og Politipatruljerne i
Gaderne vil fortsat. findes, ligesom der vil blive foretaget Undersøgelser
af Trafikanterne.
Seyss-Inquart har været paa nogle Dages Besøg. Formaalet vides ikke, men
han har benyttet Lejligheden til at aflægge flere danske Museer Besøg u
den for de officielle Besøgstider
Tyskerne-har været meget utilfredse med den Optrykning af Bestemmelsen
om, at tyske Soldater skal behandles som faste Kunder og at der kun maa
sælges Beklædningsgenstande o.l. til deres eget Forbrug, hvilket betyder,
at det faktisk er umuligt for dem at forsyne sig med Julegaver (Dameun
dertøj, Strømper etc.), og Tyskerne har givet Udtryk for derès Utilfreds
hed med Handelsministeriets Optræden i dette Tilfælde.
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Information 18 December 1943
~

Der cirkulerer i øjeblikket Breve fra Schalburgkorpset, stilet til hjemsendte Soldater og Officerer med Opfordringer til at melde sig. De rund
sendesefter Sneboldsystemet, idet paalidelige Folk i de enkelte Byer
skriver et Brev af i flere Eksemplarer og sender det til lokale Folk.
Hvervningen omfatter fortsat de mærkeligste Mennesker. Københavns Politi
fik forleden en Liste paa 30 Navne til nærmere Undersøgelse, da Korpset
vilde høre de paagældendes Generalieblad. De 28 var straffede.
To Alumner fra Ebberødgaard, som var flygtede, er genfundet i Schalburg
korpset, den ene i en nordsjællandsk Uddannelseslejr, den anden paa Dag
marhus, hvor han var til Afhøring, fordi man fandt hans Opførsel under
lig. Han strøg ustandselig med Haanden, som om han lagde Papir samen, og
rakte derefter den ene Finger i Vejret. Alumnerne er begge bragt tilbage
til Ebberødgaard. De havde været tre Uger i Korpset.
Der er iværksat en Art Telefonsabotage mod Schalburgkorpset. I Forgaars
modtog Hovedkvarteret i København over 100 Opringninger fra Folk, som al
le spurgte: Er det sandt, at man mindst skal have været i Vridsløse for
at kunne komme ind i Korpset?
Organisation Todt—Folk i Esbjerg har truet med at skyde danske Politibe
tjente. Truslen er bl.a. fremsat af Ffarald Poulsen, en 47 aarig Mand fra
Bjerre, da han afhørtes, fordi han havde nægtet at vise Legitimations
kort. Den lokale Fører for Todt-Folkene har overfor Politimesteren i Es
bjerg beklaget det skete og lovet Disciplinærstraffe.
Den tyske Værnemagt har tømt et stort Depot for afleverede danske Vaaben.
Det fandtes i Statsfængslet i Horsens. Vaabnene-Jagtgeværer, Revolvere,
Bajonetter o.s.v. blev læsset paa aabne Lastbiler og kørt bort. Mari be
slaglagde samtidig Kartotekskortene, saa ingen vil kunne faa deres Vaaben
tilbage, selv om de forbliver i Landet.
Der sidder nu 81 i den tyske Arrest i Kolding.
Landbetjenten i Tinglev afvæbnede forleden med Magt SS-Junker Bonde fra
Oksenvad, efter at han i beruset Tilstand havde truet en Serveringsdame
med Pistol, fordi hun nægtede at servere for ham.
Direktør Salomon fra Hellerup, som førtes til en Sindssygeanstal~t, efter
at han under mislykket Flugtforsøg dræbte sin Hustru og to Smaapiger ved
at skære Halsen over paa dem nær Helsingør, er flygtet til Sverige for at
underrette sine Svigerforældre om det skete, før han selv gennemfører det
Selvmordsforsøg, som.glippede for ham ved Helsingør.
Organisation Todt har i næsten alle Landets Byer beslaglagt et Antal
Lastbiler. De staar foreløbig for Ejerens Regning, men han maa ikke bruge
Vognen. Den skal afleveres efter nærmere Ordre. Handelsministeriet har
udleveret Mærkater og 1
Liter Benzin til hver Vogn.
I Tønder er arresteret Lektor Rosenkjær, Gaardforpagter Einar Mathias
Hansen og Civilingeniør Paul Hansen. Dyrlæge Carl Chr Petersen og Mejeri
bestyrer Charles Petersen, Sæd, er arresteret, fordi de har været i Kamp
med tyske Soldater.
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Kriminalbetjent Jens Nielsen, Kolding, som forleden blev løsladt af Ge
stapo, er løsladt paa sin Politimesters IEresord.
Entreprenør Bruno Jepsen, som fornylig blev sprængt i Luften i Aalborg,
dræbtes paa den Maade, at Sabotørerne lagde en Haandbombe under Forsædet
og trak en tynd, stærk Snor hen til Ventilatoren i Vognen. Da Jepsen
startede Bilen, snurrede Ventilatoren Snoren op om sig, til den stramme
des og udløste Tændstiften i Bomben.
Bruno Jepsen, der var gaaet fallit som Blomsterhandler før Krigen, slog
sig i Aalborg op som Entreprenør med Reparation af tyske Skibe som Spe
ciale. Han havde foruden sin Lejlighed i Aalborg en moderne Lejlighed med
5 Værelser i Nr. Sundby. Her holdt han Fester med Officerer og unge Piger
under 17 Aar. Det var efter en saadan Fest, han blev dræbt.
Bruno Jepsen var indtil fornylig ansat i et St v dor-Firma i Aalborg, i
hvilket han aldrig har sat sine Ben. St v doren, der samarbejder med Ty
skerne, blev opfordret til at tage ham ind i Firmaet og turde ikke sige
Nej. Han skulde have 7~ pCt af Omsætningen og fik Pengene sendt
den
første Maaned 7000 Kr. Affæren afsløredes af Tyskerne selv, i Forbindelse
med en Korruptionssag. En Embedsmand gik rundt til forskellige Firmaer og
spurgte, om de betalte Penge for noget de ikke fik. Han opdagede derved
Jepsens Engagement og lod øjeblikkelig Kontrakten annullere.
-

En Schalburgmand, som i Aalborg er blevet anholdt af tysk Politi, sigtet
for at have baaret falske Ordner, viste sig foruden finske Krigsmedal jer
at være smykket med til Sølvkors af dem, man giver smaa Børn i Daabsgave.
Han er af det danske Politi sigtet for Cykletyverier.
Vejmanden i Borre paa Møen, Jens Nielsen, har længe været forsvundet. Han
blev arresteret i Forbindelse med en mindre, lokal Sabotageaffære, hvor
under ogsaa Læge Fenger arresteredes, og i Forbindelse med Hjælp til Jø
der. Det viser sig nu, at Jens Nielsen er afgaaet ved Døden i Vestre
Fængsel. Han havde et svagt Hjerte.
I Lille Værløse Kro kom to Dana-Turistbilchauffører, Krell jun. og Rosendal Hansen Torsdag Aften i Haandgemæng med andre Gæster. De hentede Assi
stance hos tysk Militær, og tre Soldater truede med Pistoler Krogæsterne.
Dansk Politi anholdt de to Chauffører, tysk Gendarmeri~Soldaterne.
Ved 10 Tiden i Aftes anmeldte Beboere i Bredgade, at der var set Folk,
antagelig Sabotører, som paa mystisk Vis færdedes ved Ejendommen Nr 58,
hvor Værnemagten har Kontorer. Politiet sendte 6 Mand til Ejendommen. De
fandt intet usædvanligt, men da de havde holdt Vagt i nogen Tid, kom nog
le unge Mennesker ud med Pakker og Kufferter. De trak Pistoler, da de saa
Politimændene, og trak sig derefter langsomt op ad Trappen i Ejendommen.
Betjentene kunde kun følge langsomt efter af Frygt for at blive skudt.
Lidt senere hørtes Skydning i Gaarden, og da Betjentene kom ned, traf de
en Kollega, som havde holdt Vagt i Porten. 4-5 Mænd havde overrumplet
ham. Gaden blev spærret af og Ejendommen undersøgt, men man fandt intet.
Man mener, at en Del af Sabotørerne er flygtet over Tagene. Tre unge Mænd
trængte omtrent samtidig ind paa Frederiksberg Slot, overrumplede og
bandt den vagthavende Officiant og tog 3 Skrivemaskiner med sig. De ankom
i Bil, og en Del Mænd holdt Vagt udenfor, mens Røveriet foregik. I en
Viktualieforretning paa Næsbyholmvej 14, tilhørende Viktualiehandler Mey
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er, blev der ved 20 Tiden puttet en Bombe ind gennem en Trækrude. Ved
Ekspiosionen raseredes Butiken. Ved 23 Tiden blev Politiet kaldt til det
italienske. Gesandtskab, Amaliegade 21. Der var fundet en Haandgranat i
Porten. Den blev uskadeliggjort. Man mener, at det er en af Flygtningene
fra Bredgade, som har kastet den fra sig.
Meddelelsen om Bredgade og Frederiksberg Slot blev gengivet i Pressens
Radioavis.
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Privat.
Strengt fortroligt.
Løgstør, 20/12.
Tre Bomber er i Nat eksploderet i Løgstør i to forskel
lige Virksomheder. Den ene Eksplosion kostede en Arbejder ved Muslingeko
geriet Houmann Villadsen, Livet. Den første Eksplosion indtraf 10 Minut
ter i 4, da Beboerne omkring det gamle Jernstøberi opskræmtes ved en
voldsom Detonation. I næste Nu slog Flammer i Vejret, og rundt om spræng
tes Vinduer med høje Knald. Jernstøberiet er midlertidigt af Brødrene
Nielsen indrettet til Autoværksted. Fra Falcks Redningsstation afgik et
Slukningstog til Værkstedet, og man gik i Gang med at bekæmpe Ilden. En
Mur var trykket ind, og Ilden havde fat i Taget, men det lykkedes dog paa
mindre end en Time at faa den slukket. Netop som Brandmandskabet skulde
til at køre hjem, skete en ny Eksplosion. Endnu en Mur blev trykket ind,
og en ny Brand opstod. Ogsaa denne blev bekæmpet af Brandvæsenet. Der
skete betydelig Skade paa Bygningen, ligesom Maskiner og nogle Automobi
ler led Skade. I Mellemtiden var der sket en tredje Eksplosion ved Mus
lingekogeriet. Arbejdsmand Houniann Villadsen havde paa Kogeriets Grund
fundet en Bombe. Han tilkaldte en Arbejdskammerat, som raadede ham til
hurtigst muligt at faa den fjernet, hvorpaa Arbejdskammeraten selv løb
bort. Et Øjeblik senere hørte han et kraftigt Brag og løb hurtigt tilba
ge. Han fandt da Houmann Villadsen liggende paa Jorden frygtelig lemlæ
stet. Den ene Arm var revet fuldstændig af, og det ene Ben var brækket.
Alligevel var Villadsen ved fuld Bevidsthed. Han førtes til Sygehuset,
hvor han udaandede faa Minutter efter. Han efterlader sig Hustru og fle
re Børn.
-

MARSTAL, 20/12.
En stor Hornmine er drevet ind paa Kysten af Ærø paa
det Sted, hvor Landevejen forbinder Øens to Dele. Politiet har forbudt
al Trafik paa Landevejen, ligesom den nærmeste Beboelse den gamle Færge
gaard Drejhuset blev evakueret. Trafikken vil være standset hele Dagen,
indtil Minen ér blevet demobteret.
-

KØBENHAVN, 20/12.
Ved 22-Tiden i Aftes lød der tre Brag fra Kunstlæder
fabrikken “Holdan” Nr. 9 i Ballerup. Bygningen, der er en 1-Etages Byg
ning med Tagpap, blev fuldstændigt ødelagt. En mindre Brand, der opstod
som Følge af Eksplosionen, lykkedes det Falck at slukke. Politiet fandt
endnu to Brandbomber, der blev uskadeliggjort, inden de eksploderede. Fa
brikken, der beskæftiger tre Mand, og fremstiller Voksdug~ ejes af Fabri
kanterne Ebstrup og Andersen.
-

HILLERØD, 20/12
Paa Garveekstraktfabrikken i Hillerød fandt der i Aftes
atter et mislykket Bombeattentat Sted. To Mand indfandt sig ved 20,30-Ti
den, bandt Vagten og anbragte en Bombe paa Fabriksskorstenen. Lunten tænd
te ikke. Vagten fik befriet sig for Baandene og alarmerede Politiet.
-

SVENDBORG, 20/12.
Tidligt i Gaar Morges skete der en Eksplosion i et
nybygget Skib, der netop var sat i Vandet fra Svendborg Skibsværft. Der
fremkom en stor Læk i Skibet, som straks blev vandfyldt og nu staar paa
Bunden. Skibet blev bygget til den tyske Værnemagt, og man regner med, at
det er en Bombe, der er eksploderet.
-

VEJLE, 20/12.
I Forlystelsesetablissementet “Sevilla” kom det i Aftes
til et Sammenstød mellem fire tyske Soldater og nogle Gæster. En af Sol
daterne trak sin Bajonet og saarede fire Mennesker, der blev ført til Sy
-
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gehuset. To af dem blev indlagt med dybe Flænger i Baghovedet, og to an
dre blev behandlet for Saar i Baghovedet. Optrinet begyndte med, at en
af Soldaterne lod en Bemærkning falde til et ungt Par, der skulde ud paa
Dansegulvet, og da den unge Mand svarede igen, udviklede Begivenhederne
sig hurtigt.
KØBENHAVN, 20/12.
To-Tre Personer ringede Klokken 17,20 paa hos Redak
tør Erik Hans Gaust, Bogtrykkervej. En Husassistent lukkede op, og~Mænde—
ne spurgte efter Redaktøren. Saa snart han viste sig, affyrede de flere
Skud imod ham, og han dræbtes paa Stedet. Mændene forsvandt. Redaktør
Gaust gjorde Tjeneste under den tyske Værnemagt, og Sagen er overgivet
til Tyskerne.
-

KØBENHAVN, 20/12.
I Eftermiddags Klokkèn 16,10 skete der en Eksplosion
i Midterfløjen af Riffelsyndikatets Kompleks i Frihavnen. Eksplosionen
fulgtes af en Brand, der greb voldsomt om xxxxx sig. 22 Personer blev
saaret, deraf fire alvorligt, men ingen livsfarligt. Københavns Brandvæ
sen og Redningskorpsene sendte alt disponibelt Katastrofemateriel, og en
Række Ambulancer bragte de Tilskadekomne til Rigshospitalet.
-

KØBENHAVN, 20/12.
Klokken 15,50 blev der ringet paa forskellige af Rif
felsyndikatets Telefoner og givet Besked om, at der vilde finde Eksplo
sioner Sted. Nogle Arbejdere skyndte sig at komme ud af Bygningerne, men
andre tog den mere med Ro. Klokken 16,04 fandt der en meget kraftig Eks
plosion Sted i den Afdeling af Virksomheden, der kaldes Fabriksbygningen,
og som er en 3-Etagers Bygning, der ligger bag den store Hovedfløj, der
kan ses fra Banelinien. Eksplosionen fandt Sted paa 1. Sal, og i det sam
me stod hele Bygningen i lys Lue. Der var Snedkeri paa 1. Sal og desuden
Lakereri i Bygningen. Første, anden og tredje Sal blev fuldstændig rase—
ret, saa der ikke kan arbejdes i den Del af Virksomheden. Man har endnu
ikke Navnene paa de 22 Saarede. Under Slukningarbejdet kom yderligere en
Brandmand tilskade. Under Branden var der en Overgang Fare for 85.000 Pa
troner, der er anbragt paaTaget af Hovedfløjen, men Eksplosioner i dette
Lager blev undgaaet.
-

KØBENHAVN, 20/12.
I Restaurant “Ørnen” paa Hjørnet af Knabrostræde og
Brolæggerstræde eksploderede i Aften to Bomber. En Servitrice opdagede
Klokken ca 19 en Pakke, der var anbragt under en Stol .~~Hun viste den til
Pianisten, der tog den og bar den ud i Gaarden. Umiddelbart efter eksplo
derede Pakken. Eksplosionen var saa voldsom, at Tøjet blev revet af Pia
nisten, og han fik forskellige Læsioner. Et øjeblik efter eksploderede en
anden Bombe inde i Lokalerne, hvorved tre Kvinder blev kvæstet, deraf den
ene alvorligt. Ved Eksplos-ionen knustes en Del Ruder i Kvarteret.
-

NYBORG, 20/12.
Fire-fem Personer forsøgte Søndag Aften at nærme sig
Statsfængslet ~ Nyborg. Da de blev beskudt af Vagten, besvarede de Ilden
med Revolversktid, hvorefter Fængslets Alarmapparat blev sat i Funktion.
De mystiske Personer forsvandt, tilsyneladende uden at være saaret.
-

STOCKHOLM, 20/12
Sveriges Clearing med Danmark udviser, efter hvad Di
rektør Markland i Clearingnævnet oplyser i Dag, et ret stort Minus, og de
svenske Eksportører, som har Betalinger i Vente fra Danmark, og som har
faaet Underretning om Indbetaling fra dansk Side, maa væbne sig med Taal
modighed, da det kan vare Maaneder, inden man faar Lejlighed til at udbe
-
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-3tale Pengene til dem. Ventetiden er saaledes ret lang, og den viser sna
rere Tendens til at øges, fortsætter Direktøren som Svar paa et Spørgs
maal om Fremtidsudsigterne, Der er aabenbart ogsaa flere psykologiske
Aarsager, som spiller ind og bringer Ulave i Betalingerne for Øjeblikket.
I Januar venter man som sædvanlig en dansk Delegation til Forhandlinger
i Stockholm, og inden den Tid kan man ikke vente nogen væsentlig Ændring
i Situationen.
KØBENHAVN, 20/12.
Kaptajnløjtnant Erik Østergaard Pedersen, Gl. Konge
vej 88, er i Dag blevet skudt i sin Entredør. En eller flere Personer
ringede paa Klokken 17,15, og da Kaptajnløjtnanten lukkede op, blev der
straks affyret flere Skud imod ham. Han var død paa Stedet. Man har intet
Spor af Gerningsmændene. Østergaard Pedersen havde været ved Garnisonen
i Holbæk til den 29. August og har tidligere blandt andet været ved Gar
nisonen i Fredericia.
-

OSLO, 20/12.
Der er givet Ordre til, at Ejere og Lejere af de ved Amu
nitionsekspiosionen i Oslo beskadigede Huse straks skal sørge for at faa
Vinduerne tættet, og fra i Eftermiddags blev der udleveret Bygningsplader,
Pap og Sø~ni hertil. De store Butiksruder maa tættes med Bræder, cia der ik
ke er tilstrækkeligt Glas til Raadig[ied. Størstedelen af de skadelidte
blev evakueret til Slægtninge i Oslo og Aker, hvor de fik Ophold for Nat
ten. Et særligt Kontor under Kommunen skal nu skaffe dem midlertidig Bo
pæl. Under Slukningsarbejdet i Gaar i en Ejendom i Nærheden af Ammuni
tionslageret blev fire Brandmænd dræbt af to Sprængstykker, og en femte
Brandmand blev slynget ned fra Toppen af en Brandstige og dræbt.
-
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INFORMATION 21 DECEMBER
Der anrettedes i Aftes Millionskade paa Riffelsyndikatet i Frihavnen. Sa
botører sprængte den store Maskinbygning, som kom i Brand og ødelagdes
totalt. 15 Arbejdere saaredes, deraf to alvorligt. Der var 10 Minutter
før Eksplosionen ringet Advarsel, men de 15 mente, det drejede sig om
falsk Alarm. De fleste andre var gaaet i Tilflugtsrum. Tyske Soldater
hindrede med Pistoler Fabriksluftværnet i at slukke, antagelig af Frygt
for Sabotører. Under Branden styrtede Kanontaarne og Maskingeværreder fra
Bygningens Tag ned i Flammehavet. Maskinhallen ødelagdes totalt.
Eksplosionen skete lidt over Klokken 16, og Branden rasede til ved 20 Ti
den. Tusinder af Københavnere saa Branden fra S-Toget. Censuren forbød
Pressen at omtale Begivenheden i Morgenbladene.
Lift før Klokken 19 sprang to mindre Bomber i Restaurant “Ørnen” paa
Hjørnet af Knabrostræde og Brolæggerstræde. En Musiker havde fundet den
ene og lagt den op i Gaarden. Da han sammen med en tysk Soldat vilde se,
om det nu ogsaa var en Bombe, skete Eksplosionen. De saaredes begge, sam
men med tre PigeEI~n: To Køkkenpiger fra Angleterre, Henny Andersen og
Elly Christensen og Ruth Hønninger, C P Barfoedsgade 5.
To Mænd, der ansaas for Gestapoagenter, dræbtes i Gaar i København. I
begge Tilfælde skete det ved, at uken~1te Mænd ringede paa og derefter
skød ind i Entreen. De dræbte er Redaktør Hans Gaust, Bogtrykkerivej Nr
25 (Gaust menes at være identisk med en fhv Annoncerepræsentant Rasmus
sen.) og Kaptajnløjtnant Erik Østergaard Petersen, Gl Kongevej 88. Den
første dræbtes af 8 Skud, den anden af 2, som ramte i Hoved og Bryst. Man
har intet Spor af Gerningsmændene.
Da Enkefru Johanne Christensen, en Kvinde paa 76 Aar, den 15. December
gik til det tyske Sikkerhedspoliti i Kolding for at spørge efter sin an
holdte Søn, Tømrer Alfred Christensen, blev hun selv anholdt.
~ Tyske Soldater i Assens har, dels i en Forretning i Byen, dels i en Mili
tærlejr udenfor Byen, mishandlet Elith Niels Djurhuus, en Mand paa ca 40
Aar, fordi han sagde til to Tyskere i en Butik: I Køber jo alt, hvad vi
har, I forbandede Tysker& Fra Lejrens Arrest udleveredes den gennempryg
lede Mand til dansk Politi.
Det tyske Politi i Aalborg har anholdt Sætterlærling Jørgen Georgsen, un
der hvis Seng man fandt en Kasse Sprængstoffer, som viste sig at være
stjaalet fra Statsbanernes Godsekspedition ca. 10 December af Arbejds
karl Morthen Hvidegaard Madsen, som ogsaa er anholdt. Madsen har tidli
gere faaet 80 Dages Fængsel for illegal Virksomhed.
Aalborgs tyske Politi har ogsaa anholdt Apotheker Gustav Rasmussen, Løve
apotekets Indehaver. Man har handlet efter Ordre fra København.
Sangeren Mogens Preben Nielsen er indsat i Horserødlejren, sigtet for at
have forsøgt at købe tyske Uniformer og for at have forsøgt illegal Ud
rejse.
Statens Arbejdshus i Sdr Omme er nu rømmet, saa Tyskerne kan overtage
det. 100 Fanger førtes til Sundholm.
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2
Anholdt af Gestapo: Husholderske Oda Dahl f. 1912, Gammelmosevej 362,
Bagsværd, Skoleelev Robert Stein Larsen, f. 1926, samme Sted, Købmand Ove
Clemmens Dahl, f. 1905, samme Sted, Telefonistinde Iris Vejby, f. 19155,
Carl Johansgade 6, København, alle sigtet for illegal Virksomhed.
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Information den 22. December 1943.
Den længe frygtede Minering af Øresund er nu i fuld Gang. Saavidt danske
Myndighéder er orienteret, skal der lægges Miner i Sundet langs Kysten
fra Tisvildeleje til udfor København. Det drejer sig om mindre Overflade
miner, som heller ikke Fiskerbaade kan passere henover.
Kraftcentralen paa Burmeister & Wain var udsat for Sabotage den 21. om
Morgenen ved Arbejdstids Begyndelse. Dækket af Mørket sejlede Sabotører
over Kanalen, som skiller B & W fra Sukkerhuset og Voldgaarden. Der var
Vagtposter parat ved Portene ind til Terrænet og paa Voldgaardssiden af
Kanalen. Fabriksvagterne ved Kraftcentralen, som ligger mellem den store
Montagehal og Kanalen, blev overrumplet af 5-6 Mand med Maskinpistoler
og drevet bort sammen med en større Folk Arbejdere. Bomberne blev lagt,
saa de store Motorer og Gasgeneratoranlæget sprængtes ved Eksplosionen,
der ødelagde hele Bygningen. 14 Arbejdere saaredes lettere, fordi de ikke
var gaaet langt nok bort. Kun een maatte blive paa Hospitalet. 1400 Ar
bejdere blev sendt hjem, da man frygtede flere Eksplosioner. Alt Arbejde
lammedes totalt. Det vil tage et halvt Aar at opføre en ny Kraftcentral,
og i den Tid maa man have Strøm ude fra, hvilket er ganske utilstrække
ligt. Lammelsen er endnu mere total end efter Luftangrebet i Januar.
6 bevæbnede Mænd anbragte i. Aftes Bomber i et Trykkeri, K1osterstræde 21
hvor det sidste Oplag af Krenchels Pjece er trykt. Der skete ved Eksplo
sionen betydelig ødelæggelse. Den 19. om Aftenen var der i Porten til
Klosterstræde 22 fundet en Sprængpatron og en Pakke Sprængstof., og Ty
skerne fjernede Pakkerne.
En tysk Soldat og en dansk Arbejder kom i Aftes i Skænderi paa en Linje
13 Sporvogn. Da Arbejderen sprang af paa Hjørnet af Amager Boulévard og
Amagerbrogade, affyrede Soldaten to Skud efter ham og forsvandt saa i
Mørket. Arbejderen, hvis Navn ikke opgives, blev haardt saaret.
~
I Tiden 18.-20. December er følgende anholdt af Gestapo. Jøden Isak Edel
~\ mann, f. 1907 i Rusland, afhentet fra Viborg Sindssygeanstalt, Arbejds
mand Axel Hansen, Viktoriagade 14 a, København, sigtet for Vaabenhandel,
Ellen Gordia Holck-Clausen, f. 1920, Teglgaardsstræde 11, København, Fri
sør Aage Hendrik Koch, f. 1908, Strandvej 262, København, sigtet for
Hjælp til illegalt Flugtforsøg og Vaabenbesiddelse, Arbejdsmand Axel Fre
deriksen, f. 1922, Haldansgade 17, København, sigtet for ~egunstigelse
af Desertør, Hjælpepostbud Henning Rich.. Olsen, f. 1925, Téglgaardsvej 3,
København, Murer Mogens Schwartz, f. 1924, Strandvej 249, sigtet for For
søg paa illegal Udrejse. For Bistand ved illegal Udrejse er anholdt
Skovshovedfiskerne Niels Ingermann Rasmussen, Leif Gustav Nielsen, Thor
vald Carl Nielsen, Johs. Kolstrup og Egon Henry Nielsen.

Sabotører har sprængt en Nybygning paa 3500 Tons, der for tysk Regning
var under Arbejde paa Svendborg Staalskibsværft. Bomben slog Hul agter
Bagbord udvendig fram, og Vandet strømmede ind. Redningsforsøgene blev
opgivet, da Skibet fik en Hældningsgrad paa 70 pCt. Det sank.
Politiet i Kolding venter yderligere Deportationer fra Byen. Ingen af de
allerede deporterede har faaet nogen Dom, og de fik ikke Lov at tage Af
sked med nogen.
Sikkerhedspolitiet i Fredericia har anholdt Repræsentant Frode Bendt
Dahl, og hans Hustru og 6 aarige Søn, alle indsat i Arresten. i Kolding.
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Den 19. December raseredes Andersen & Ebstrups Lak- og Knustlæderfabrik,
Haabets Alle 9, Ballerup, der skete tre kraftige Eksplosioner.
Flere Restaurationsgæster saaredes under et Slagsmaal mellem danske og
tyske Gæster i Restaurant Sevilla i Vejle den 19. ds. Tyskerne brugte Ba
jonetter.
Under en Klapjagt fandtes den 18. ds. i Rosenhoims Skov ved Hornslet en
Hule. I den laa tre Staalindretninger, formodentlig Emballage til Maskin
geværer, og en hele Del vævede Remme, Bølgepap og andet Pap, Beskrivelse
paa Fransk om Behandling af Maskingeværer, Tegninger etc. Tingene menes
nedkastet den 10. December, da en Flyvemaskine kredsede over Skoven.. Ty
skerne patrouillerede den 17. ds. i Skoven.
Den 19. December røvede to Sabotører i Frithjof Møllers Maskinsætteri,
Krystalgade 14, Manuskriptet til Overretssagfører Krenchels Bog “Europa
tryg” og Manuskriptet til en Bog om tysk Oplysningstjeneste.
Maskinfabriken Atlas:
Den 19. ds. om Aftenen sprængtes, efter flere forudgaaende telefoniske
Advarsler, en Drejebænk. Bomben var overmalet i samme Farve som Drejebæn
ken.
Det kom den 19. ds. til Skududveksling mellem Sabotagevagter paa Ørsteds
værket og ukendte Mænd. Ingen saaredes.
Indehaveren af Lejligheden Havnegade 47 C blev den 19. ds. om Aftenen
skamslaaet af to tyske Marinesoldater. Han førtes til Hospitalet. Samnie
Aften trængte Schalburgfolk ind til Ejnar Christensen, Ryesgade 38, og
truede ham med Bajonetter.
Den Skydning, man næsten hver
burgkorpsets Kvarter ved A.F.
truede. De marcherede den 21.
mer med paasyede Hagekors, og
med Sølv-Hagekors.

Aften hører paa Østerbro, kommer fra Schal
Kriegersvej. Schalburgfolkene føler sig
ds. ad Østerbrogade, iført danske Unifor
medførende Dannebrogsfaner og en sort Fane

P.S.: Den i Linje 13 saarede Dansker er Svend Børge Paulsen, Sundbyvester
Plads, 4, III. Han er blevet lam i Underkroppen.
Telefonsabotage stoppede den 21. ds. Arbejdet paa Aalborg Værft fra Klok
ken 10 til efter Middagspausen. Hver Time stod Værftet i 8000 Kr.
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Information den 23. December 1943.
Den kendte tyske SS-Mand Panke, som har ledet SS-Racekontoret i Berlin,
har i Ca. 14 Dage opholdt sig her i Landet. Hans Partirang er højere end
Dr. Bests, og flere og flere Ordrer kommer nu fra ham. Man maa regne med,
at han enten leder Gestapo eller ogsaa skal afløse Dr. Best. Han var paa
Tale som Afløser allerede i September.
Den svenske Radios Meddelelser om, at Seyss Inquart har været i Danmark,
kan bekræftes. Hollands Statholder har været Gæst i Dagmarhus og har ikke
forhandlet med danske Myndigheder. Han har, sammen med Dr. Best, beset
enkelte af Københavns Seværdigheder, bl.a. var der arrangeret en speciel
Fremvisning paa Glyptoteket.
Man regner efter Pankes Ankomst med skærpet Kurs. Der ventes straks efter
Nytaar 6 tyske Politi-Batailloner til Danmark. Sammenholdt med Fædrelan
det’s Angreb paa Politiets Ledelse og med Schalburgkorpsets Optræden i
danske Militæruniformer givet det Anledning til Uro om Politiets fremti
dige Stilling.
Det danske Raad i London og British Council arrangerede den 22/12 et Mø
de, hvori deltog en norsk, en polsk og en czekisk Repræsentation. Under
Mødet meddelte Christmas Møller, at det engelske Krigstransportministeri
um har tilladt danske og franske Handelsskibe i de allierede Transport
flaader at føre deres egne Nationalitetsflag i Stedet for den britiske
Handelsmarines Flag. Tilladelsen g&der fra 1. Juledag og er givet som
en Anerkendelse af det store Arbejde, de to Landes Søfolk har udført i
de Allieredes Tjeneste. 3000 danske Søfolk xxx sejler for Tiden i allie
ret Fart.
I Mødet deltog Marineminister Alexander, fremtrædende Medlemmer af det
britiske Underigsministeriums Stab, Højtstaaende Officerer og kendte Per
sonligheder, deriblandt Vernon Bartlett og H.G. Weils. Christmas Møllers
Oplysning modtoges med stærkt Bifald fra de tilstedeværende Englændere.
De 40 danske Flygtningelejre i Sverige overgaar 1. Januar til ren dansk
Administration under Flygtningekontoret. De Unge i militærpligtig Alder
faar Lejlighed til en politimæssig Uddannelse.
Ifl. svensk Radiomelding, som kun delvis bekræftes her, er der ankommet
100 tyske Jernbanemænd til Fredericia, hvor de skal sætte~sig mdi tekni
ske Detaljer for at kunne sikre Transporterne i Tilfælde af en skærpet
Situation.
En Meddelelse, som er bragt i Pressens Radioavis om et mislykket Attentat
paa Krenchel-Meddelelsen fulgtes af en Opfordring til at købe Overrets
sagførerens Pjece
er ikke rigtig. Der skete Søndag Aften i Radiohuset
det, at der et Sted i Bygningen ved et Vaadeskud affyredes en Pistol.
Krenchel befandt sig overhovedet ikke i Nærheden. Verserende Rygter om et
Attentatforsøg paa en Restaurant er heller ikke rigtige. Der har overho
vedet endnu ikke været forsøgt Attentat mod Krenchel.
-

Mens det i den første Meddelelse i den danske Presse om Arrestationen af
en Mand, der vilde skyde Roosevelt, hed, at hans Navn var W. Best, udgik
Navnet af Telegrammet den 22/12 om en Dom paa 5 Aars Fængsel og en Pengebøde paa 1000 Dollars til samme Best.
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—2Man har først nu faaet fuld Klarhed over en Tragedie, som indtraf under
Jødetransporterne. Den 8/10 gik en lille Baad ud fra Rønnebær Alleen ved
Snekkersten med 10 Mennesker ombord
stud, med. Schmidt og 9 Jøder. 2
Kilometer ude kæntrede den. Frk. Fanny Fichermann, f. 1923, og Leophol
Thing, f. 1924, svømmede i Land. Dora Thing, f. 1919, hendes Datter Jet
te, f. 27/9 1942, Benjamin BlUdnikow, f. 1924, Harry Sandler, f. 1922 og
Søsteren Sonja Sandler reddedes af M/S Pax og landsattes i Helsingør
Havn. Dora Thing havde holdt sig oppe i to Timer med Spædbarnet i Armene.
Slie de reddede er nu i Sverige.
Frk. Fichermanns Far, Malersvend Leophol Fichermann, f. 1896 i Letland,
og hendes Bror, Adolf Fichermann, f. 1925 i København, blev derude, sammen
med stud. med Schmidt.
-

Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark, Dr. Werner Best, besøgte den
16. ds. sammen med sin Hustru Roskilde Domkirke og Kapellerne. Dr. Best
ledsagedes af to Adjudanter og blev vist rundt i Kirken af Graveren.
Det danske Kulkompagnis Damper “Ivan Kondrup” er blevet bomberamt i Bre
men, 7 Mand blev saaret. Agterenden af Skibet er under Vand.
I Nordhavnen i København eksploderede i Aftes kort efter Spærretid en
Bombe mellem et mindre dansk Skib og en tysk Minestrygér. Det danske Skib
sank.
Gymnasiast Jørgen Sejr, som er anholdt i Slagelse, sigtet for at have ud
delt illegale Skrifter, er ved tysk Ret idømt~ 6 Mdr.s Fængsel. Hans Bro
der, Arne.Sejr, kaldet Jørgen Jensen, er eftersøgt, men menes at befinde
sig i Sverige. Han saaredes fornylig paa Nørrebros Runddel af Max Pel
ving, men undslap. Jørgen Sejr skal afsone Straffen i Horserødlejren.
Strengt fortroligt: Tuborgs R~klamechef, Henrik Kraft, er rejst til Sve
rige med Hustru og tre Børn. Han var eftersøgt, sigtet for at have ydet
Medvirken ved illegal Udrejse.
En ny Mode har bredt sig i København. Sporvognspassagerer tegner om Mor
.genen med Fingeren det engelske Flag paa de duggede Ruder.

44

Privat.
København, 22/12.- Fire af de syv danske Søfolk, der kom til Skade paa
Damperen “Ivan Kondrup”, da den blev ramt under et Luftangreb paa Bremen,
er nu afgaaet ved Døden som Følge af deres Kvæstelser. De dræbte er: 1.
Maskinmester R.J. Hansen Jacobsen, Lundeborgvej 16, Hellerup, født 1886,
gift; 2. Maskinmester J.W. Jespersen, Bille Brahesvej 14, København, født
1917, ugift; Maskinassistent E.W. Mortensen, Fruerstræde 13, Svendborg,
født 1919, ugift; Kok F. Mulvad—Mikkelsen, Ringertoften 36, København,
gift. Af de øvrige saarede er to Mand paa Vej til Danmark, mens endnu en
ligger paa Sygehus i Bremen.
Kolding, 22/12.- I Eftermiddag er enkelte af de af det tyske Politi arre
sterede blevet løsladt. Det gælder saaledes “Jydske Tidende”s Redaktør,
Andreas Sørensen, to Trykkere og en Typograf fra Bladet. Endvidere er Ma
skinsmed Harry Christensen, Kolding, Lodsformand A. Andersen, Fredericia,
og Forretningsfører Axel Bertelsen, Fredericia, løsladt.
København, 22/12.- To Minestrygere, der laa ved Kajen paa Nordhavnsværf
tet, er i Dag ved 21 Tiden sunketefter en Eksplosion, der formentlig
skyldes en Bombe, der var anbragt mel~lem de to Skibe, Der kom ingen Men
nesker til Skade.
Odense, 22/12.- Bybud Verner Hansen, Albanitorv 1 og Arbejdsmand Erik Ej
by Larsen, Kirkestræde 11, er anholdt af det tyske Politi, sigtet for at
have stjaalet Militærudrustning.
Aarhus, 23/12.— Det tyske Politi har paa de anholdte Søstre Ulrichs Bopæl
i Brunsgade 46-48 anholdt tre Faldskærmsagenter, der er sprunget ned fra
engelske Flyvemaskiner for at udføre Sabotagehandlinger. Endvidere har
det tyske Politi anholdt de fire Søstres Husassistent, der havde givet
Faldskærmsagenterne Husly. Man nærer en vis Formodning om, at den ene af
de anholdte er identisk med Søstrene Ulrichs Broder, Flyverløjtnant Jørn
Ulrich.
Kolding, 23/12.- I Løbet af Dagen er endnu en halv Snes af de arresterede
Koldingensere blevet løsladt, deriblandt Skatteraadsformand N.P. Andersen
og Manufakturhandler Suurballe.
København, 23/12.- Forfatteren Harald H. Lund og Regnskabschef Mogensen,
Politiken, der i nogle Dage har været arresteret, er blevet frigivet.
København, 23/12.- To revolverbevæbnede Mænd trængte den 18. ds ved 19Tiden ind i Bogtrykkeriet Studiestræde 14, hvor de under Trusler med Re
volvere tvang Maskinsætterne til at udlevere et Manuskriptom tysk Oplys
ningstjeneste i Europa og et Manuskript tilhørende ORS Krenchel.
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Odense, 23/12.— Vagttjenesten ved Jernbanebroen over Aaen ved Ny Mølle—
gaard 26 km Vest for Nyborg og ved Statsbanernes Broanlæg 25 km fra Ny
borg, der hidtil har været foretaget xx af dansk Politi, er overtaget af
Tyskerne.
Odense, 23/12.- Ved 19-Tiden eksploderede en formentlig hjemmelavet Bombe
paa Pladsen ved Plums Konservesfabrik. Der skete ikke større Skade, men
Fabrikken blev næsten totalt ødelagt ved Sabotage i Sommer.
Esbjerg, 24/12.- Forhenværende Bogtrykker Kaj Olsen, Kronprinsensgade 85,
Esbjerg, blev i Aftes saaret ved Revolv~rskud. Der blev ringet paa Døren
i hans Hjem, og da Olsen lukkede op, affyrede en ukendt Person nogle Re
volverskud imod ham. I en tilkaldt Ambulance blev Olsen ført til det kom
munale Sygehus, hvor det viste sig, at han var ramt i det ene Laar og
havde faaet et Strejfskud i Hovedet.
København, 24/12.- Ingeniør Erling Foss og Læge Aage Pedersen, der i no
gen Tid har siddet arresteret i Ve~stre Fængsels tyske Afdeling, er løs
ladte.
Kolding, 24/12.- Blandt de Koldingensere, der forleden blev ført til
tysk Kon centrationslejr, var Kommunelærer Frovin Jørgensen. Tyskerne har
oplyst, at man i hans Have har fundet nedgravet en Duplikator, hvorpa~
et lokalt illegalt Blad var fremstillet. Frovin Jørgensen havde endvidere
selv skrevet Bladet og var fundet i Besiddelse af Vaaben.
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Information 28 Decbr 1943
København fik en blodig Jul med mere Skydning, end man har oplevet siden
30. August.
Selve Julenat kom det i Kvarteret omkring Rosenvænget til voldsom Skudud
veksling. Schalburgfolk, SS-Folk og Marinesoldater løb gennem Gaderne.
Nogle af dem var kun i Skjorteærmer, men de havde Staalhjelme paa. Kort
efter Midnat affyredes eh Mængde Skud i Gaderne mellem Østerbrogade og
Strandboulevarden, alene i Rosenvænget flere Hundrede. Politiet maatte
forskanse sig. Hvem, der skød paa hvem, er uopkiaret. Politiet mener o
verhovedet ikke, der har været nogle Modstandere, men tror, at Skyderiet
skyldes Nervøsitet i Forbindelse med Spiritusnydelse. Der blev skudt end
og inde i Ejendommenes Gaarde. En Schalburgmand, Johans Kolding Petersen,
ramtes i Nordre Frihavnsgade i Hovedet. Han menes senere død.
I Morgentimerne blussede Skyderiet op igen. Der affyredes ca bo Skud fra
Frimurerlogen mod en Byggeplads. Aarsagen var dels Rotter, dels Vindens
Puslen med nogle Grene.
Juledags Aften provokerede Schalburgfolk Julerejsende paa Hovedbanegaar
den. En Mand fik Tænderne slaaet ind. Fire Schalburgfolk og en Soldat
trak Pistoler og truede de Rejsende. Politiet besatte Hovedbanegaarden
og arresterede Schalburgfolkene.
Juleaften saaredes paa Frederiksberg under et Skænderi med en Bekendt, en
Tysker, en ung Mand, Arne Olsen, i den nederste Del af Ryggen.
Juleaftensdag saaredes en Mand fra Birkerød, Lytken, I Ejendommen Badstu
estræde 11 af et Vaadeskud i det ene Ben.
2. Juledag trængte en halv Snes bevæbnéde Mænd ved 16 Tiden ind i A/S
Jernkontorets Hærderi, Vibevej 14—16. De tvang Forvalteren til at lukke op
og til at kommandere Vagtposterne tilbage. En Bombe sprængte Hærderiet og
ødelagde den 2. Etages Bygning. Der sprang en Del Ruder i Garagen, og 3.
Juledag opdagede man, at Sprængstykker fra Hærderiet havde slaaet Hul i
Tage paa Naboejendommene. Ingen blev saaret.
Tyske Militærpatruljer besatte efter Ekspbosionen en Del af de nordlige
Udfaldsveje. En Timestid senere kom en dansk Politipatrulje kørende i Bil
ad Tuborgvej. Ved Emdrupvej blev den stoppet af tyske Soldater, som bad
om Assistance. De forklarede, at de havde været i Kamp med ukendte Mænd,
og at deres Løjtnant var faldet. Man fandt i Nærheden to ~inge Mænd som
Lig og en Mand, der var haardt saaret. I en Linje 2l-Omni~bus, som Tysker
ne stoppede og tømte for Passagerer, kørtes Løjtnantens Lig og den Saare
de til det tyske Lazaret, de to andre Lig til Bispebjerg og derfra til
Retsmedicinsk Institut. De var endnu 3. Juledag ikke identificeret af de
danske Myndigheder.
Muligvis i samme Forbindelse saaredes ved 3 Tiden om Natten en Fyrbøder
fra Orthopædisk Hospital haardt, da han var paa Vej til sit Arbejde.
Samme Aften forblødte en Dansker i tysk Tjeneste i en Droske paa Aaboule
varden, efter at han med en Pistol havde skudt en Hovèdpulsaare i det ene
Laar over. Hans Papirer lød paa Navnet von BUlow, men hans rigtige Navn
er Dam. Han er tidligere straffet for Indbrudstyveri.
Man regner med, at der kort efter Nytaar kommer 5 czekiske Politibatail
boner til Danmark, væsentligst bestaaende af Sudetertyskere. I sagkyndige
Kredse bebuder man Razziaer og “Blokundersøgelser” specielt i København,
d.v.s. nøje Ransagning af alle Lejligheder i omringede Ejendomme eller
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hele Kvarterer.
Den arresterede Ingeniør Erling Foss blev løsladt før Jul. Ogsaa Læge
Aage Petersen, Hellerup, er løsladt.
En Bil med fire Tyskere kørte i Svendborg Havn Juleaften. De to druknede.
I. Juledags Nat sprængtes ved Haderslev Dam et Hus, tilhørende en tysk
Ungdomsforening. Det er den første Bombeeksplosion i Haderslev.
Blandt de Mænd, som førtes til Tyskland, sigtet for vedvarende rigs
fjendsk kommunistisk Virksomhed, var den kendte KUer Axelsen-Drejer, Ran
ders, Overlæreren fra Fredericia, der sI~rev en om syngende Græshopper, og
Kommunelærer Frovin Jørgensen, Kolding, i hvis Navn man har fundet en Du
plikator nedgravet.
-

Det danske Politi oplyser, at Arrestationen af Søstrene Ulrich staar i
Forbindelse med Arrestationen af tre engelske Faldskærmsagentër, som boe
de i Søstrenes Lejlighed. Man har Formodning om, at den ene af Fald
skærmsmændene er Søstrenes Broder, den danske Finlandsfrivillige, Flyve
ren Jørn Ulrich.
Forfatteren Harald H Lund og Regnskabschef Mogensen, Politiken, er fri
givet. Fra Arresten i Kolding er løsladt bl.a. Jydske Tidendes Redaktør,
Andreas Sørensen.
Ritzau meddeler fortroligt, at to Minestrygere, som laa ved Kaj i Nord—
havnsværftet, allerede den 22/12 er sunket efter en Eksplosion, som skyld
tes en Bombe, anbragt mellem Skibene. Fornylig sanks samme Sted et mindre
Fartøj, der laa ved Siden af Minestrygerne.
Sabotagen er blusset op igen i Aalborg. Lige før Kl 1 2. Juledags Nat
skete betydelige Sprængninger paa Jernbaneterrænet. Jernbanens store
Vandtaarn væltede, og Kommandoposten blev beskadiget. En Ekstraarbejder,
som var i Nærheden af Vandtaarnet, da det eksploderede, søgte Ly ved Kom
mandoposten, og fik et Choc, da den ogsaa fløj i Luften. Samtidig sprang
Statsbanernes Vandtaarn i Hjørring i Luften, og Kommaridoposten i Nr Sund
by blev lettere beskadiget. Togene kunde 3. Juledag iI~ke køre ind til
Aalborg og maatte derefter rangeres ind.
Terboven er kaldt til Hitler for at redegøre for Oslostudenternes Arre
station.
Det meddeles officielt fra London, at franske og danske Skibe i den bri
tiske Handelsmarine fra 25/12-43 fører eget Flag. Forholdsregler, der om
tales stort i den engelske Presse, bl.a. i “Times”, er en Anerkendelse
til “de Mænd, der i 1940 saa modigt havde besvaret den engelske Henven
delse og begivet sig til engelske Havne, ialt 140 franske og 145 danske
Skibe. Den Dag vil snart komme, sluttede Udsendelsen, da danske og fran
ske Skibe vil være i Rækken af de Skibe, der bringer Befrielsens Styrker
til de besatte Lande.
Christmas Møller udtalte i den danske Radio fra London 26/12: Hvor fryg
teligt Aaret end har været og er for mange Mennesker, ogsaa for Danskere,
saa var det jo alligevel trods alt et dejligt Aar, det skønneste, vi har
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oplevet. Selv Genforeningen 1920 blegner i Sammenligning. Den 29. August
har indskrevet sig som den største Dag i Danmarks Historie. Der skete
nøjagtigt, •hvad vi havde haabet paa, længtes imod, nøjagtigt, hvad Dan
mark trængte til. Gaar det, som vi haaber og tror, det skal gaa, da vil
Danmark af sin egen frie Vilje tage sin Plads i de Allieredes Rækker in
den næste Nytaar.
Ved en Højtidelighed 1. Juledag ombord paa et dansk Skib i engelsk Havn
udtalte Christmas Møller: Denne Dag havde vi og Danmark ikke oplevet uden
den 29. August hjemme. Det er jeres Gerning hjemme, det er Hjemmefronten,
det er det danske Folk, det er Kongens, hans Rigsdags og hans Folks Stil
ling, som har gjort dette muligt. Det er en Anerkendelse af, at Danmark
aktivt gik ind i Kampen mod Tyranni og Uret. Og derfor sender vi Danske,
samlede paa dansk Grund under Danebrog, vor Tak hjem til dem, der kæmper
under haardere Vilkaar end vi. Vi lover dem at gøre, hvad vi kan. Vi si
ger til dem: Jeres Arbejde er det vigtigste, og vi tror, at vi i det ny
Aar skal mødes under Danebrog hjemme i et frit, et lykkeligere Danmark,
hvor vi i Fællesskab kan tage Fredens Gerning op med alle de Opgaver, der
melder sig for at højne og løfte det danske Folk til en bedre og lykkeli
gere Fremtid.
Fhv Bogtrykker Kaj Olsen, Kronprinsensgade 85, Esbjerg, blev Lillejuleaf—
ten saaret af Revolverskud, Det ringede paa Døren, og da han lukkede op,
skød en ukendt Mand paa ham. Han saaredes i Hovedet og i det ene Laar,
men ikke dødeligt.
Tyske Officerer i Selskab med Gestapofolk besigtigede kort før Jul en
Række Sommerhuse i Snekkersten og Espergærde, idet man fortrinsvis valgte
Huse, der egner sig til Vinterbeboelse. 5 Gestapoofficerer var i nogen
Tid indkvarteret paa Fru Molbergs Pensionat, Rørsangervej i Snekkersten.
Efter hvad svensk Socialdemokraten meddeler, at 22 unge Hollændere flyg
tet til Sverige i Baade fra Jylland. 14 ankom til Marstrand Fredag Nat,
8 den følgende Lørdag (altsaa 18/12).
Under en Strejke i Tulle Correze i Frankrig holdt Arbejderne 14 tyske
Soldater og een Officer som Gidsler. Med rødxxxxxxxxxxxxxxxx Maling stod
der paa Fabrikens Mure: Liv for Liv~ Strejken blev vundet.’~
I Klosterstræde dræbtes i Aftes en arbejdsklædt, endnu ukendt Mand af
Skud. Der var ingen øjenvidner. Man hørte Skudene og Klageraab, og da
Folk kom til, var Manden død.
Der ødelagdes ved Sabotages paa Riffelsyndikatet bLa. Maskingeværer til
den bulgarske Hær.
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30/12 1943.

Fortroligt.

Man har nu Klarhed paa, hvem de to dræbte og den haardt saarede Civile,
der blev fundet Juledags Aften i Rundkørslen Emdrupvej/Tuborgvej, er. De
to dræbte er:
Victor Emanuel Larsen, der var Formand for “Røde Frontkæmpere”, der del
tog i Borgerkrigen i Spanien. Han var blandt de Mænd, der i sin Tid blev
saaret under Kamp med Kystbetjente ved Jægerspris. Som man vil erindre
døde en Mand i Baaden, medens de andre blev fanget. De indsattes i Vestre
Fængsel, men blev siden befriet af falske Betjente.
Den anden dræbte er en Mand ved Navn Martin Andersen, der ogsaa er Kommu
nist.
Den dødeligt saarede er Gunnar Dahl, der ligeledes var med i Baaden ved
Jægerspris.
Historien omkring Begivenheden er iøvrig følgende: de tre Danskere havde
et Par Aftener i Forvejen truffet tre tyske Soldater paa en Café. De kom
i Snak med dem, og i Aftenens Løb sluttede Tyskerne sig stærkere til Dan
skerne, idet de gav Udtryk for deres Lede ved Tjenesten. De havde Lyst
til at desertere, sagde de, og Aftaler blev, at de tre Danskere skulde
søge at hjælpe Tyskerne til Flugt til Sverige. Efter Aftale skulde de
derefter alle seks mødes igen 2’ Juledagsaften, hvor Danskerne skulde
hente Tyskerne ved deres Kvarter paa Skolen paa Emdrupvej. Her viste det
sig saa, at Danskerne var lokket i en Fælde
der opstod Ildkamp mellem
dem med de kendte Resultat, at de to Danskere og en tysk Løjtnant dræb
tes, medens en Dansker blev dødeligt saaret.
-

Mystiken om den Mand, der den 27/12 om Aftenen blev skudt ned i Klosterstræde, er endnu ikke hævet. Manden er en mange Gange tidligere straffet
Person ved Navn Børge Andersen, og det formodes, at han har været Stik
ker.
Det viser sig, at Hanne Møller staar i Forbindelse med Sabotører! Under
sin sidste Flugt holdt hun sig saaledes skjult hos Sabotører, der er hen
des Venner. Hendes tidligere Mand, Torben Møller, har i sin Tid været SSMand, men forsøgte sig senere som Sabotør. Han flygtede til Sverige, men
blev “filtreret” fra af Svenskerne og det danske Politi i~Sverige og be
finder sig nu paa Arbejde i en Lejr i Sverige. Som bekendt er Hanne Møl
ler Adoptivdatter af Skibsreder Steen Christensen og Fru Oda (Alstrup) og
Torben Møller er Søn af Grosserer Peder Møller.
Indenfor ledende danske Kredse ser man fortsat med megen Bekymring paa
den nærmeste Fremtid. Det synes mere og mere klart, at Tysker e forbere
der et eller andet Fremstød herhjemme, selv om man ikke kan blive klar
over, hvilken Retning det vil gaa. Saaledes vides det, at Tyskerne fra
Mandag indsætter yderligere 20 Hurtigbaade til Bevogtning af Kyststræk
ningen til Sverige. Man bør i denne Forbindelse erindre sig, at der ven
tes (og allerede er kommet) mangePolititropper hertil. Man er ogsaa for
beredt paa en IEndring i den øverste tyske Ledelse i Danmark.
Forholdet mellem dansk Politi og Tyskerne er yderst spændt for Tiden, og
de Forhandlinger om Forholdet mellem de to Parter, der nu har staaet paa
længe, ser ud til at gaa helt i staa paa det sidste. Tyskerne tager ikke
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Hensyn til det danske Politi, hvad man bl.a. saa deraf, at Tyskerne over
hovedet ikke meddelte det danske Politi noget om Overførsel af Danske til
Koncentrationslejr i Tyskland. Indenfor det danske Politi er man forbe
redt paa en 29’ August for Politiets Vedkommende. Det er blevet betydet,
at i Tilfælde af Invasion vil den danske Politistyrke blive afsat, da Ty
skerne ikke vil have en saa stor Magtfaktor i Ryggen.
I Kolding er Situationen yderst alvorlig. Som bekendt er det lykkedes Ty
skerne at rive vældigt op i alt illegalt Arbejde i Byen og xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx flere af de Koldingensere, der var arresteret
i Forbindelse med illegal Virksomhed, er blandt de, der er ført til tysk
Koncentrationslejr. Befolkningens Holdning er yderst skarp herefter, og
der er af Tyskerne udnævnt en speciel Gestapoleder i Kolding.
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Den 20/12 1943 blev Kaptajnløjtnant Erik østergaard-Pedersen dræbt i sin
Bolig, Gi. Kongevej 88. Han var Medlem af D.N.S.A.P. og lønnet Stikker
for Tyskerne. Af disse var han udset til at oprette en landsomfattende
nazistisk, bevæbnet Organisation, hvis Formaal, Opbygning og frederiks
bergske Medlemsstab fremgaar af følgende Dokument, der er fundet i hans
Lejlighed. Det udsendes herved af Danmarks Frihedsraad.
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Lis Aarstrup
Andrea Andersen
Grace Arnull hos Højby
Else M. Oxholni Boserup
Grethe Bøving
Esther Gothania Christensen
Martha Christensen
Oda Christensen
Rigmor Block Frederiksen
Karen Frydensbjerg
Ellen M. Gotthardt
Leni Palm Gundel
Eleonora Kristine Hansen
Birthe Margrethe Banner-Jensen
Ellen Rigmor Johansen
Felicitas Kanaris-Klein
Alice Larsen
Tove Mimmi Larsen
Gerda Valborg Milton
Elly Herløv Nielsen
Hanne Herløv-Nielsen
Tove Herløv-Nielsen
Alma Nissen
Martha Norup
Astrid Mari Rasmussen
Louice Augusta J. Schramm
Ella Rosa Sørensen
Inger Sørensen
Margrethe Tunbo
Minna Westergaard
Petra Widenborg
Gertrud Wraa

Schønbergsgade 12-5’
Danmarksgade 2 B
Gl. Kongevej 91 A
Thorvaldsensvej 25-4’
Sct. Knudsvej 8
Niels Ebbesensvej 14—2’
Niels Ebbesensvej 14—2’
H.C. Ørstedsvej 29 A-2’
Værnedamsvej 5 A-3’
Danasvej 4
Svanhoimsvej 18
Carl Bernhardtsvej 10-St.
Carit Etlarsvej 14-St.-h.
Lyk~esho1msa11e 9 C
Engtoftevej 8
Lykkesholms Alle 6
Vodroffsvej 58
H.C. Ørstedsvej 29 A-2’
H.C. Ørstedsvej 29 A
Thorvaldsensvej 17-St.
Thorvaldsensvej 17-St.
Thorvaldsensvej 17-St.
Frederiksberg Alle 6-3’
Niels Ebbesensvej 14-1’
Lykkeshoims Alle 8-St.
Mynstersvej 7 A
Engtoftevej 8-l-v.
Engtoftevej 7
Forchanimersvej 23-3’-vVodrofsvej 58
Niels Ebbesensvej 7
Niels Ebbesensvej 31—1

Kaj Enna
Otto Thorau Henriksen
Charles Jørgensen
Canny Valdemar Larsen
Tage Larsen
Erik Hauberg Lund
Boy Milton
Jens Herløv Nielsen
Preben A.G. Nielsen
Andreas Andersen
Viggo Høj Andersen
Aage Volmer Christensen
Brian Brown Christensen
Svend Hjelm Cohrt (Herløv Nielsen)
Aage Nielsen Edwin
Hans Fiedler
Knud Christian Frydenbjerg
Karl Lindmann
Erik Palm Gundel
Charles Hansen
Hans Hansen (Eleonora Kristina)
Victor Hansen
Kurt Ingemann Han

Prinsesse Maries Alle 13
Forhaabninbsholms Alle 39
H.C. Ørstedsvej 29 B-St.
Danmarksgade 10-3’
Vodroffsvej 58 A
Frederiksberg Alle ~[9
H.C. Ørstedsvej 29 A
Thorvaldsensvej 17-St.
Haveselskabetsvej 5 A
Danmarksgade 2 B
Svanholmsvej 9
Frederiksberg Alle 19 A-3’
Forhaabningsholms Alle 17
Thorvaldsensvej 17
Frederiksberg Alle 38-4’
Svanholmsvej 10
Danasvej 4—1’
Sct. Knudsvej 42-St.
Carl Bernhardtsvej 10-St.
Frederiksberg Alle 6
Carit Etlarsvej 14-St.-h.
Carl Bernhardtsvej 13
Niels Ebbesensvej 9
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Edvard Plenge Højby
Viggo Banner-Jensen
Niels Chr. Knudsen
Chr. Carl Larsen
Svend Erik Oppenlænder
Jacob Nielsen
Erik S.J. østergaard-Pedersen
Jens Erik E. Petersen
Karl Schramm
Hans Martin Sørensen
Henry Ytting
Henning Dredy Walting
A. Wiedenborg

Gl. Kongevej 91
Lykkeshoims Alle 9 C.
Boyesgade 13
Kingosgade 17-2’
Frederiksberg Alle 27
Lykkesholms Alle 8
Gl. Kongevej 88
Vodroffsvej 5-Kl d.
Mynstersvej 7 A-St.
Engtoftevej 7
Niels Ebbesensvej 14—2’
Thorvaldsensvej 13
Niels Ebbesensvej 7

Hansig Sofie Brunøe
Else Brunøe-Jensen
Tora Christiansen
Ragna Enna
Olga~ Fischer
Signe Bryder Flindt
Marthe Hansen
Karen Bunde Harvøe
Gudrun Jensen
Inger Jeppesen
Karin Larsen
Jytte Tretow-Loof hos Fru Neergaard
Karen Lykkeberg
Ellen K. Munke
Amalie Petersen
Emilie Svendsen
Kristine Marie Svendsen
Edith N.E.A. Sørensen
Elvira. øjgaard

Pile Alle 37—St.
Pile Alle 37-St.
Henrik Ibsensvej 29
Prinsesse Maries Alle 13
Frederiksberg Alle 86
Evers.vej 8
Vesterbrogade 165
BUlowsvej 1
Vesterbrogade 171
Frederiksberg Alle 51
Henrik Ibsensvej 29
Edisonsvej 12
Henrik Ibsensvej 3l—A-St.
GI. Kongevej 131
Henrik Ibsensvej 8-Nyelandsv. 18
Vesterbrogade 165-1’
Vesterbrogade 165-1’
Sagasvej 16
Henrik Ibsensv. 8-Allegade 15 A

Gottlieb HUgum Christiansen
Heinrich P. Flindt
Knud Verner K. Hansen
Henning Nicolaj Tretow-Loof h.Neergrd.
Chr. Georg Petersen
Jul. Edv. Christiansen
Jørgen Georg Colberg
Leo Has tmann
Aksel Heilberg
Knud Jensen
Regnar Jensen
Peter Andreas W. Møller
Kai Nielsen
Oscar Henrik Nissen
Hans Phillipsen
E.L.R. Rasmussen
Knud Wesseltoft
Jean Carl M. Wiliberg

Vesterbrogade 202 A-2’
Eversvej 8
Allegade 8-2’
Edisonsvej 12
Nyelandsvej 18
.~
Henrik Ibsensvej Z9-l’
Amicisvej 3
Maglekildevej 2-2’
Vesterbrogade 166
Vesterbrogade 171
Pile Alle 37—St.
Vesterbrogade 202 A
Hollændervej 11
Rahbecks Alle 16
Maglekildevej 10
Henrik Ibsensvej 30-4’
Henrik Ibsensvej 5
Henrik Ibsensvej 36—2’
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1. Korpsets Opgave skal være Bekæmpelse af Sabotører og Kommunister samt
Sikring af National Socialistiske Personer- Hjem og Ejendom.
2. Korpsets Navn:

“Folkeværnet”

3. Forholdet S.A.-N.S.U.: I Folkeværnet indgaar S.A. og de fysisk egnede
N.S.U.’er. S.A. og N.S.U. indgaar samlet i Folkeværnet, idet der dog
skelnes mellem Gr.l og Gr.ll. Resten af N.S.U.D.’erne samt N.S.U.P.
skal virke som Ordonnanser, Telefonvagter, 1’ Hjælps Personale m.v.
4. Formen for Uddannelse og Eksercits: Uddannelsen vil ske 3-4 Steder i
Sønderjylland. Uddannelsen sker i Medlemmernes Fritid og vil foregaa
2-3 Aftener om Ugen samt hver Søndag. Aftenøvelserne strækker sig o
ver 2-3 Timer, Søndagsøvelserne over 8-10 Timer. Uddannelsen omfatter
følgende Discipliner: Militær Anstan’ci, Eksersits uden Gevær, Ekser—
sits med Gevær, Gymnastik, Idræt herunder.. Boksning, øvelser af for
skelli~ Art og med særlige Formaal (ogsaa Natøvelser), Ordonnanstje
fleste, Sygepleje (1’ Hjælp) Telefontjeneste, Feltsport, Skydning, Te
orier i ovennævnte Discipliner, National Socialistiske Foredrag e—
vent. m. Film.
5. Hvor ligger Aldersforskellen mellem “aktive” og “Rekrutter”: Der bli
ver ingen Aldersforskel. Forskellen mellem Gr.l og Gr.ll er rent fy
sisk. Folk, der ikke egner sig til Gr.l, kan gøre lige saa stor Ind
sats i Gr.ll, saa i den Retning bliver der ingen Forskel. For Gr.l’s
Vedkommende er der Grund til at sige, at det bliver en haard Skole,
der er meget krævende. Folk, der ikke viser den ønskede Interesse og
Alvor, bliver vist bort fra Korpset.
6. Skal Korpset inddeles i Hird-Følge-Storm-Gruppe: Korpset inddeles i
Gr.-Del.-Komp. (6-8 Mand pr. Gr.-3 Gr. til 1 Del. -4 Del, til 1 Komp.)
7. Uddannelseslejre
Tid. Uddannelsen vil ske som før omtalt i Medlem
mernes Fritid. For Førernes Vedkommende vil der af og til blive Lej
lighed til at deltage i Kursus i Schalburgkorpsets Uddannelseslejre.
I Starten vil nogle blive sat til at befale over andre. Selve Spørgs
maalet om Udnævnelse til Befalingsmænd vil blive ordnet alt efter Du
eligheden hos de paagældende. Med Hensyn til Bæring af Vaaben vil
følgende Retningslinier blive holdt: Naar et særligt Antal Points un
der Skydning bliver opnaaet, udtages de Folk, derfer værdige til Bæ
ring af Vaaben. Alle faar Uddannelse i Skydning med Karabin, Førere
faar Uddannelse i Skydning med Pistol.
-

8. Pengemidler. Korpset skal drives strengt økonomisk. Ingen faar Løn.
Alt er baseret paa Frivilligheden. Udgifter i Forbindelse med øvelser
Skydning
vil blive afholdt af Korpset (Forplejning ikke). Leje af
Lokaler m.v. afholdes af Korpset, ligeledes Vedligeholdelse af Vaa
ben.
-

-

9. Befordringsmidler. Befordringsmidler til og fra øvelse maa afholdes
af Mandskabet, men Befordring ved øvelserne afholdes af Korpset.
10. Bæring af Vaaben. Henvises til sidste Linier af Stk. 7.
11. Forholdet Korpset
Politi. Man søger at opretholde et godt Forhold
til det stedlige Politi som muligt. Forhaabentlig bliver Forholdet
-
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saa godt, at Samarbejde kan etableres. Vaaben maa ikke bæres udenfor
øvelser eller Udrykning. Mandskabet skal optræde fuldt korrekt over
for Politiet og maa ikke virke provokerende, men skal virke propagan
derende for Korpset. I Tilfælde af berettiget Angreb (bedømt af Korp
set) fra Politiets Side bortvises vedkommende fra Korpset.
12. Uniform. Indtil videre bæres S.A. og N.S.U. Uniform. Civil Paaklæd
ning maa ikke bæres hverken til Udrykning, øvelse eller Teori.
Jeg har tænkt mig at oprette Korpset paa følgende ~‘1aade: Ved Møder paa
næste Søndag vil jeg have en Oversigt over Antal Medlemmer i de forskel
lige Lejre, helst opført paa et Kort. Som Medlemmer kan i første Instans
kun optages S~A.’er og N.S.U.’er, senere vil der blive oprettet en Re
krutskole for ikke Medlemmer i D.N.S.A.P., som mindst 4 Medlemmer siger
god for. Dernæst kommer Inddeling i Uddannelsesomraader 3-4 alt efter
Tæthed. Indenfor Omraaderne udpeges saa et centralt beliggende Forsam
lingshus, hvor Vaaben m.m. kan opbevares samt en nærliggende Mark, hvor
øvelser kan foregaa. Af de S.A.’er, der melder sig, udtages straks de,
der tidligere har været Soldater. Har tidligere nogle været Befalingsmænd
i Hæren udtages de til Befalingshavere, derefter Kommando over de andre.
Korpset inddeles nu i Gr.-Del, og hver Uddannelsesgruppe faar Navnet Kom
pagni. Den bedst egnede indenfor Udda~nelsesgruppen faar indtil videre
Kommandoen og er ansvarlig for Udførelsen af de Ordrer og Bestemmelser,
der bliver givet. Føromtalte Forsamlingshus, der bliver lejet, bliver
Kontor, Depot samt Mødested for Gruppen. Der skal oprettes Vagt ved Byg
ningen hele Døgnet. Vagten skal bestaa af S.A.’er, der tidligere har væ
ret Soldat, saa de allerede ved Starten kan betjene vore Vaaben. 3-4 Be
falingsmænd fra Schalburgkorpset bliver tildelt med 1 pr. Gr. og hans
Kontor bliver Kontoret. Befalingsmænd er: 1) Vagtkommandør (skal være
hjemme fra Mørkets Frembrud til Morgen), 2) Undertegnedes første Hjælper,
3) som Hjælper ansvarlig for, at Føreren opdrager sine Folk i rette Aand
og paa rette Maade, 4) afgiver Rapport ang. Føreemner. I Tilknytning til
Kontoret skal være en Haandsirene til Alarmsignal, endvidere skal haves
en Lastbil til Raadighed. Lastbilen skal helst staa ved Kontoret og den
skal altid være startklar, den maa kun benyttes til Udrykning. Der skal
være Telefon paa Kontoret eller i g~i~ke umiddelbar Nærhed hos et Medlem,
der samtidig er Telefonvagt. Der skal være Aftale med Centralen om Alarm
af Medlemmerne samt Forb. med de øvrige Kontorer.
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Information

31/12 -43

Københavns Politi satte i Nat Vagt ved alle konservative Rigsdagsmænds
Privatbol iger.
Attentatet mod Ole Bjørn Kraft og Journalist Damm synes nemlig Led i en
Aktion mod Folk, som menes at staa Christmas Møller nær. I den officielle
Meddelelse om de to Attentater savnedes Oplysning om endnu et Snigmords
forsøg, rettet mod Aksel Møller. Her blev Gerningsmanden nervøs og flyg
tede, men Hensigten var tydelig nok. Han ringede paa, opgav sit Navn som
Krog, og bad om en Samtale med Aksel Møller, der sad inde i Stuen vedsit
Skrivebord. Da han blev inviteret indenfor, undskyldte han sig med snav
set Fodtøj, og da Aksel Møller raabte: Sludder og Vrøvl, kom bare ind~
blev han alligevel staaende. Den Omstændighed, at Aksel Møllers Barn kom
først ud i Entreen, reddede rimeligvis Folketingsmandens Liv. Da Aksel
Møller tog i Døren ud til Entreen, snurrede Manden omkring og løb, idet
han sagde: Jeg kommer igen senere. Han havde under hele Opholdet højre
Haand i Jakkelommen.
De Mænd, som skød Chr Damm, talte gebrokkent. De var tre ialt og kom ind
paa Damms Kontor i hans Privatlejlighed. Herfra hørte Fru Damm højrøstet
Tale og Lyd af Slagsmaal. Da hun løb efter Hjælp, hørte hun et Skud. Hun
vendte om, men fik en Pistol sat for Brystet, og derefter faldt flere
Skud. Damm ramtes i Tindingen, i højre øje og i Nakken. Hans øje ér fjer
net, og han er i Livsfare. Danim, der er særlig kendt for sit Arbejde for
danske Slægtsgaarde, var en god Bekendt af Christmas Møller, men har ikke
taget aktiv Del i Politik.
De to Mænd, som dræbtes paa Emdrupvej, havde sammen med den Mand, som
blev saaret, prøvet at overtale tyske SQldater til at desertere ogtil at
udlevere Vaaben. Soldaterne aftalte Møde med Mændene paa Emdrupvej og ufl
derrettede Sikkerhedspolitiet, som lod en Patrulje lægge sig i Baghold.
Da Mændene kom, aabnedes der Ild mod dem, og de skød igen. Derved dræbtes
den tyske Løjtnant.
De to dræbte Danskere er: Viktor Emanuel Larsen, født 27 August1902 i Bi
elefeldt i Tyskland, identisk med den Sabotør, som saaredes ved Holbæk
batteri og blev fanget i Jægersprisskovene af Politi fra Roskilde. M.
William Andersen, f. 16 Juli 1921 i Værløse, tilhørende samme Sabotagegruppe. Den saarede og tilfangetagne er Gunnar Mogens Dahl~ f. 7 Maj 1917
i Nykøbing F. Larsen og Dahl undveg den 31. August fra Vestre Fængsel og
har siden været paa fri Fod, eftersøgt af Gestapo.
Den Mand, som dræbtes i Skindergade, er identificeret som Børge Andersen,
f. 5. August 1916 paa Frederiksberg.
Efter sikkert Forlydende har Tyskerne henrettet de sidste to dødsdømte
Sabotører, som sad fanget i Aarhus, og som man troede benaadet. Meddelel
sen om Henrettelserne blev kendt i Aarhus i Gaar.
Efter Meddelelse fra paalidelig Kilde har Alfred Rosenborg sat sig i
Spidsen for en Organisation, so.m skal sikre al jødisk Ejendom i de besat
te Lande for det stortyske Rige. Man regner med, at Hr. Panke, der nu er
den øverste Chef for alt tysk Politi i Danmark, baade det geheime og Sik
kerhedspolitjet, i nær Fremtid vil dekretere Beslaglæggelser af Værdier,
som har tilhørt Jøder.
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Ved Smidstrup Strand mellem Raageleje og Gilleleje er Liget af en 20 aa
rig Mand drevet i Land, fastsurret til et Par Planker. Det er endnu ikke
i denti fi ceret.
Harald Simonsens Skyskraber var den 29/12 rømmet i længere Tid paa Grund
af “Telefon—Sabotage”.
Restaurant “Ambassadør” i Odense blev lukket, fordi Publikum efter tysk
Udsagn havde truet de tyske Soldater, som besøgte Restauranten, med knyt
tede Næver og “ved at lade, som om de beskød dem med Pistoler”.
Politiet i Odense har, under Protest, til Tyskerne udleveret den 18 aa~’i
ge Poul Skjerning, der er alvorligt lidênde af Tuberkulose. Skjernings
Forsvarer, ORS Lollesgaard, har forgæves forsøgt at faa Lov til at føre
hans Sag for den tyske Krigsret. (Skjerning var tiltalt for Meddelagtig
hed i Overfaldet paa en tysk Officer). Krigsrettet udpegede i Stedet for
som Forsvarer den berygtede Nazist, Landsretssagfører Holger Bryld, der
har været Frikorpsmand. Skjerning blev derefter idømt 1 Aars Fængsel.
De fra anden Side stadigt forekommende Meddelelser om, at Bankassistent
Ebbe Rasmussen, Aalborg, som flygtede 12. Januar, kun iført Pyjamasjakke
og Benklæder, skulde være anholdt, er ikke rigtige. Rasmussen krøb under
Flugten ind gennem et Tagvindue tifin syg og sengeliggende Repræsentant
Jensen, som Tyskerne faa Minutter efter anholdt og slæbte af med. Inden
Tyskerne opdagede Fejltagelsen, var Rasmussen over alle Bjerge.
Den danske Centraladministration har nedlagt en formel Protest imod, ät
Schalburgkorpsets Medlemmer benytter danske Uniformer med Distinktioner.
I Forbindelse med Politiforhandlingerne er der fra tysk Side fremsat Krav
om, at Tyskerne skulde have Adgang til at laane danske Straffeakter. Det
vil altsaa sige, at de skulde kunne blande sig i alle danske Sager og faa
alle Oplysninger af dansk Politi. Der foreligger endnu ikke noget om det
te Kravs videre Skæbne.
Der foreligger en Opgørelse over Antallet af “danske” Faldne paa østfron
ten. Det drejer sig dels om Hjemmetyskere, dels om SS-Folk.
Antallet af Faldne var i 1940 2, i 1941 90, i 1942 2~6, i 1943 126 (I
Midten af 1943 blev Frikorpset forlagt til Kroatien). Af de ialt 504
Faldne havde 4 begaaet Selvmord. For de nævnte fire Aar var Antallet af
faldne SS—Folk 20—34—229—66.
Tyske Soldater paa March har 14/1 om Aftenen mishandlet en odenseansk
Cyklist, Formand Harald Jørgensen, Kanslergade 9, antagelig, fordi de
blev nervøse over, at han i Mørke kørte udenom dem.
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sender ved Nytaarsskiftet en Hilsen til det kæmpende danske Folk.
Ved intet tidligere Aarssk’ifte har vort Land været underkastet saa haarde
Vilkaar som ved dette, hvor de nazistiske Voldsmetoder rammer os med hele
deres Vægt. Længe taalte vi danske Besættelsesmagtens og Frikorpsenes 0vergreb mod Samfund og Borgere uden at sætte os kraftigt til Modværge,
men i 1943 blev Trykket saa uudholdeligt, at hele det danske Folk maatte
reagere, og Modstanden blev alvorligt skærpet gennem øget Sabotage, Ob
struktion og Folkestrejke. Svaret herpaa var den tyske Magtovertagelse og
dermed det endelige og fuldstændige Brud med al Lov og Ret i Landet.
Ved en energisk Propaganda i den tyskdirigerede Radio og Presse, ved De
portation af Jøder, Kommunister og tilfældigt udvalgte antinazistiske
Danskere, ved Massearrestationer og Henrettelser søgte de fremmede og
hjemlige Nazister at skræmme os fra at fortsætte Kampen for Friheder, men
da den tværtimod udvidedes og styrkedes greb vore Undertrykkere og deres
lokale Hjælpere til det afskyelige Vaaben: politiske Hævnmord. Ved deres
Attentater tilsigter de at ombringe en Række fremtrædende Personligheder
blot fordi de
som Kaj Munk
tænker og taler som ærlige Danske.
De fem samarbejdende politiske Partier har i en Udtalelse paa det skarpe
ste fordømt denne Attentatvirksomhed og forkastet Voldsmetoder som poli
tisk Kampmiddel
kan fuldt ud slutte sig hertil og har forøvrigt
forlængst givet Udtryk for dette Standpunkt. Men naar det i Partiernes
Erklæring hedder, at “man paa Grund af modstridende Indstilling og Ansku
else stræber hverandre efter Livet”, maa vi bestemt afvise, at der fra
dansk Side, af den danske Frihedsbevægelse, er blevet anvendt Midler af
denne Art. Ingen af Besættelsesmagtens ledende Repræsentanter og ingen
fremtrædende Nazist er blevet hverken overfaldet eller dræbt. De nazi
stisk sindede Mennesker, der i den senere Tid har fundet Døden eller er
blevet saaret, er ikke angrebet paa Grund af deres Overbevisning, men a
lene fordi de mod høj Betaling havde paataget sig at efters~ore Lands
mænd, der er aktive i Frihedskampen, og udlevere dem til Ges~tapo. Disse
Stikkere er ikke uskadeliggjort som Straf, fordi de har foraarsaget tal
rige Menneskers Fængsling og fleres Henrettelse, men udelukkende for at
forebygge, at de ved fortsat Angiverivirksomhed skal bringe endnu flere
i Livsfare.
Det er Besættelsesmagtens voldelige Omstyrtning af vor Retsorden, af Be
grebet “Lighed for Loven”, der alene nødvendiggør og berettiger denne
Fremgangsmaade. Den kan ikke sidestilles med de nazistiske Hævnmord.
-

-

1944 vil bringe vort Land dets Uafhængighed tilbage, hvis~vi selv kæmper
derfor. Hver ny Terrorhandling fra Nazisternes Side vil kun hærde vor Ev
ne og vor Vilje til at føre denne Kamp,
ikke ved Hævnmord, Vold og Re
pressalier, men ved en aktiv Indsats paa alle Frihedsfrontens Afsnit, ved
en enig og ubrydelig Folkebevægelse vil vi genvinde Frihed, Retfærd og
Fred i Danmark.
-

D

F.
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Information 1. Januar 1944
De Herrer Panke, Best og von Hanneken har den sidste Dag i det gamle Aar
været paa Nytaarsvisit i det tyske Hovedkvarter, hvor de var i Audiens
hos den tyske Fører. Om de Beslutninger, der er truffet, vides endnu in
te t.
Den 28 aarige Anna Skov er den 30/12 Klokken 21,30 blevet dræbt i sit
Hjem i Markedsgade 10 i Randers, Det bankede paa Ruden, og da Fru Skov
aabnede, kastedes en Bombe ind til hende. Drabet overværedes af hendes
6 aarige Datter, som slap uskadt. Fru Skov arbejdede i Marketenderiet i
den tyske Kaserne. Hendes Mand er ved østfronten.
Det Lig, som fornylig blev fundet inddrevet paa Stranden ved Smidstrup,
fastsurret til Bjælker, var bagbundent. Det er Liget af en Maskinlærling
fra B & W. Han var Kommunist og forsvandt fra sit Hjem i August.
Politiets tekniske Afdeling i Kolding har fastslaaet, at Branden Tirsdag
Aften paa Dansk Paahængsvogns-Fabrik i Aabenraa, var en Sabotagebrand.
Skaden er opgjort til en halv Million.
I den Nytaarsstatistik, Københavns Politi har udsendt, manglede alle il
legale Sager, deriblandt 32 Drabssager. Ca Halvdelen af disse uomtalte
Dræbte er skudt af Tyskere.
Man mener nu i Aarhus, at den ene af de to Fanger, som er henrettet, er
Undervisningsassistent, cand mag Axel Voigt, hos hvem Tyskerne fornylig
fandt Sprængstoffer.

2. Januar:
Københavns Politi er nu paa Sporet af Gerningsmændene til de politiske
Attentater. De søges indenfor den Kreds, der slutter sig til Schalburg
korpset og Fritz Clausens Parti, og efter at Sagen nærmer sig sin Opkla
ring, har Censuren forbudt al yderligere Reportage om Attentaterne. Det
tillades kun at bringe, hvar Ritzaus Bureau udsender. End ikke Bulleti
ner om Ole Bjørn Krafts Tilstand-den er fortsat tilfredsstillende-maa
bringes.
Gerningsmanden til Attentatet paa Ole Bjørn Kraft menes at være genkendt
i Forbryderalbumet. Det er en ung Nazist, som sidst er straffet i Juli i
Aar. For Snigmordsforsøget paa Damm mistænkes bl.a. en Mand, der i sin
Tid var med Vestergaard, da han i Rigsdagen affyrede sit Skr~nmeskud mod
Steincke. Hans Navn er Carl Hansen, og han har tidligere været Cigarhand
ler paa Mariendalsvej.
Ole Bjørn Krafts Familie er flyttet hjemmefra for at være i Sikkerhed,
idet man maa erindre, at baade Fru Kraft og Børnene har set Gerningsman
den og vil kunde genkende ham. De to haardtsaarede bevogtes af Politiet,
paa Hospitalerne. Sagen behandles, i Modsætning til alle tidligere Atten
tatsager, udelukkende af dansk Politi, hvad det nationalsocialistiske
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Parti i sin Protestskrivelse om Forskelsbehandling synes at have glemt.
I de Tilfælde, hvor der tidligere er rettet Angreb paa Nationalsociali
ster, hvorved aabenbart skal forstaas Mænd i det tyske Politis Tjeneste,
f.Eks. Max Pelving, Gaust, Østergaard Petersen, Ellehauge Jørgensen, Jens
Olsen, Fru Dalbo o.a., foretages Undersøgelsen af det tyske Politi selv.
Kun i Sagen om Jens Olsen (Søborg Mose) overgik Sagen til dansk Politi,
og i dette Tilfælde er Gerningsmændene fanget. Det samme gælder Mordet
paa Fru Meyer i Rude Skov. Bebrejdelserne synes derfor at have fejl Ad
resse.
Da tre tyske Marinesoldater Nytaarsaften søgte at tiltvinge sig Adgang
til Danckwardts Restauration i Esbjerg, affyrede de flere Pistolskud og
saarede en mandlig Gæst og to KvInder., Ingen blev alvorligt saaret. Se
nere prøvede tyske Soldater at trænge ind i.. et privat Selskab i Ejendom
men Storgade 10 i Jerne, Herfra blev de fordrevet af tysk og dansk Poli
ti.
NSAPS Leder i Esbjerg, Haveingeniør Fischer Simonsen, har iNærheden af
sin Bopæl paa Hjørnet af Borgergade og Havnegade overfaldet en Organisa
tion Todt-Arbejder, som han havde gjort homoseksuelle Tilnærmelser til.
Han slog Arbejderen med Hundepisk.og fik derefter “Skaller”, saa han
maatte paa Sygehuset. Han anmeldte Sagen til tysk Politi. Fischer Simon
sen blev tilkaldt, da den fhv. Bogtrykker Kaj Olsen, som regnes for
“Stikker” Lillejuleaftensdag var blevet saaret ved Revolverattentat. Han
deltager i Sagens Opklaring sammen med tysk Politi.
Man venter russiske Krigsfanger til Esbjerg i nær Fremtid.
I den danske Radio fra London erklæredes det i Gaar Kl 18,15, at den uor
ganiserede tyske Terror i Danmark har naaet sin foreløbige Kulmination
med Mordforsøget paaden ledende konservative Politiker, Ole Bjørn Kraft.
Den eneste Anklage, man havde imod ham, var, at han var en god dansk
Mand, som havde sine Meninger og ikke lagde Skjul paa dem” “Fra dansk Si
de er der kun eet Svar: at møde den voksende tyske Terror med stigende
Haardhed indtil den Dag, da det hele er forbi”.
(Man mener ikke, at Attentatet paa Journalist Damm har~ direkte Forbindel
se med Kraft-Axel Møller-Sagerne. Damm har spillet en~Rolle i en Bevægel
se “Danmark til Ejderen” og er her tørnet sammen med t~yske Mindretalsin
teresser. Muligt havde han ogsaa Tilknytning til “Slesvigsk Front”)
Stikkeren Waltenstrøm, der er ansat i Skylddirektoratet, og som deltog i
Jødeforfølgelserne (han mistænkes ogsaa for at have stukket Chievitz), er
ude efter Vaaben. Han udgiver sig overfor Officerer for at tilhøre en na
tional Gruppe, som vil bek~pe Tyskerne, og han beder dem deponere deres
Vaaben hos ham. I eet Tilfælde lod en Officer ham arrestere, men efter
Henvendelse fra Dagmarhus maatte han løslades.
Waltenstrøm kan kendes paa et sygeligt Ansigt med graableg, usund Teint.
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Information 4. Januar.
Det er lykkedes det danske Politi at opklare Mordet paa Fru Meyer i Rude
Skov. I Sagen er anholdt 7 xxxx, deraf to Kvinder. Desuden er af Tyskerne
anholdt 3, maaske fire Mænd.
Fru Meyer er blevet dræbt af en Røverbande, som foruden denne Forbrydelse
har en Række Røverier, Pengeafpresningsaffærer etc paa Samvittigheden.
Bandens førende Medlem har været den tidligere Frikorpsmand Bjørn Schou
Nielsen, hvis Røverier fornylig omtaltes i en officiel Meddelelse. Til
denne Bande, som under Dække af illegal Virksomhed og med Misbrug af Nav
net “De frie Danske”, har udført sine Forbrydelser, angav en Kvinde, Dat
ter af Meyers Kompagnon, Fru Meyer som “Stikker”. Sammen med en Veninde
fik hun Mændene til at dræbe Fru Meyer. De bortførte Fru Meyer fra Villa
en paa Ehlersvej, efter at have slaaet hende med en Politiknippel, og
skød hende saa i Rude Skov, efter at de i nogen Tid forgæves havde ledt
efter en Sø at kaste Liget i. Fru Meyer blev skudt bagfra. Gerningsmænde
ne siger, at hun næppe har vidst andet, end at hun blev bortført. De del
te de Penge, som var i hendes Taske, ialt 127 Kroner. Enkelte Medvidere
menes at være flygtet til Udlandet. Der er ikke fremskaffet noget Bevis
for, at Fru Meyer var “Stikker”. Det egentlige Drab er udført af 4-5
Mænd, mens de andre, ogsaa Kvinderne, var med ved Bortførelsen. Fru Mey
ers Taske blev senere spillet i Hænderne paa en Mand, som er blevet an
holdt for illegal Virksomhed, og i Forbindelse med denne Sag har Tyskerne
fundet Tasken. En af Gerningsmændene var Portner i denne Mands Firma, men
xxx vil ikke blive impliceret i Sagen. I Tasken fandtes et Brev, addres
Manden
seret til Flemming Helweg Larsen, men det menes at være stjaalet og an
bragt der efter Fru Meyers Død. Helweg Larsen, som sigtes for Mordet paa
Journalist Carl Henrik Cle mmensen, var i Tyskland, da Mordet i Rude Skov
fandt Sted.
Ved 14 Tiden i Gaar trængte revolverbevæbnede Mænd ind i Systuen Bev
toftsgade 8, Hjørnet af Enghavevej. Personalet blev truet til at forlade
Virksomheden, og der antændtes Brandbomber. Brandvæsnet fik Ilden kvalt.
Der anrettedes nogen Skade paa Vinterudstyr til den tyske Værnemagt. Systuens Ejer og Personale nægtede at udtale sig til dansk Politi.
Ved 17 Tiden trængte 7-8 bevæbnede Mænd ind i en Lagerbygning paa V Jep
pesens Savværk og Maskinsnedkeri, Gladsaksevej 36-44. Der anbragtes fem
Dunke med Brandvædske. Lagerlængen, der er 40 Meter lang cI~g 10 Meter
bred, ødelagdes med sit Indhold af Opklodsede Biler, Møblér, Tjære, Gum
mi, Lim og Tagpap. Der mødte et vældigt Slukningsmandskab, og Savværket
og Maskinsriedkeriet blev reddet.
Under Sabotagebranden i Varehuset “Den blaa Butik” i Slagelse 2/1 kom 8
Personer til Skade ved Eksplosion Nr 2, fordi de efter den første Eksplo
sion af Nysgerrighed nærmede sig Brandstedet. Hele Bebyggelsen nedbrænd
te, saa kun en Hjørnemur staar tilbage. Den blaa Butik var et centralt
Sted i Slagelse
man har sammenlignet det med Ranchs Hjørne i København.
Varehuset ejes af Jørn Krogh.
-

Paa Østergade kom et Par berusede tyske Marinesoldater og en CB-Betjent
i Kamp 3./1 om Aftenen. Marinerne knuste nogle Ruder i Ejendommen Nr 53
og flygtede derefter.
Der affyredes i Christiansgade nogle Skud, men ingen blev saaret.
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Cafe Rømerhus i Clementstræde i Aarhus blev 31/12 ødelagt ved Bombeeks
plosion.
Repræsentant Svend Børge Poulsen, der den 21. December blev skudt af en
tysk Soldat paa Amager Boulevard, døde den 29. December.
Det tyske Politi i Kalundborg har foretaget enkelte Arrestationer i For
bindelse med det kommunistiske Blad “Folkets Røst”.
Tyskerne har gjort klar til at overtage Statsbanerne i Jylland. Skrivel
ser, der er udsendt, betegner disse Jernbanestrækninger som “De tyske
Rigsbaner i Jylland”. Paa Lokomotiverne staar nu tyske, bevæbnede Jern
banefolk, som foreløbig kører med som VoTbntører. Paa forskellige Jern
banestationer, især Fredericia, gaar tyske Jernbanefolk, som skal lære de
lokale Forhold at kende. Man maa regne med en snarlig og afgørende Ind
skrænkning i Generaldirektør Knutzens Beføjelser.
Chefen for det tyske Politi i Danmark, Panke, sorterer direkte under Him
mler og hans Ansættelse betyder en Indskrænkning i de Beføjelser, der er
tillagt Dr. Best.
En fortrolig Ritzaumelding om, at en af tre fangede engelske Faldskærnis
jægere i Aarhus skulde være identisk med den danske Flyver Ulrich, er ik
ke rigtig. Ulrich har ikke været ude af Danmark, siden han var i Finland,
og han er fornylig blevet gift i København.
Schalburgfolk og SS-Folk gør nu hver Aften og hver Nat Østerbro usikker:
I enkelte Gader, f.Eks. Holsteinsgade, er det saa galt, at Folk i Stuer,
der er vendt mod Gaden, kun tør sidde paa Gulvet og kun færdes krybende,
fordi de risikere Skud ind gennem Ruderne. Schalburgfolkene kaster endog
med Haandbomber. Begivenhederne synes at være en Blandning af Øvelse i
natlige Gadekampe og Nervøsitetshandlinger. Der er endnu ikke ôpdaget no
gen Modstandere i de vilde Gadekampe, hvorunder der skydes i eet Væk
med skarpt. End ikke Politiet kan komme i visse Gader uden at risikere
Livet. Da en Vicevært i Holsteinsgade om Morgenen 29/12 gik ud af sin Ga
dedør for at gaa ind længere henne, hvor han skulde ned til Fyret, blev
han fanget af Schalburgfolk, bundet med Reb og slæbt bort. Først efter
nogle Timers Forløb blev han atter løsladt.
-

Den 24aarige Tove Oreskov, Jensgade 13, gift med en Mand som er i Udlan
det i tysk Tjeneste, har 20/12 forsøgt Pengeafpresning overfor en Mand
paa Christianshavn. Hun har meddelt ham, at hun vil anmelde ham til Ge
stapo for Besiddelse af illegal Literatur og Skydevaaben, hvis han ikke
Nytaarsdag Klokken 18 betaler 5000 Kr.
Der er dekreteret Spærretid i Rønne, fordi der 29/12 blev skudt paa to
tyske Marinesoldater. Den ene slap med at faa en Skulderstrop skudt af,
den anden blev ramt i Lever og Lunge. Rønne Havn er totalt afspærret.
Indførelsen af Spærretid i Horsens skyldes tre alvorlige Sabotagehandlin
ger om Aftenen 29/12. Ved Eksplosion ødelagdes Montagehallen i en stor
Fabrik for Boremaskiner, og en Mælkekondenseringsfabrik ødelagdes af
Brand. Nord for Byen brændte en stor Tømmerplads.
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I Bladet Kureren, som udgives af danske Søfolk i England, kommenteres
den Hvidbog som er udsendt herhjemme. Det hedder: “I Dag er ingen i Tvivl
om, hvor det danske Folk staar, men det er naivt at tro, at man kan bilde
den øvrige Verden ind, at der slet ingen sorte Faar er i Danmark. Det er
derfor bedre, at vi selv siger det, end at andre skal sige det for os.
Det maa siges hensynsløst og uden Persons Anseelse. Vi kan ikke undskyl
des med manglende Mandskraft, Opportunisme eller Forretningssans, eller
med, at det er et rent Tilfælde, at vi befinder os i Fjendens Lejr, men
at vi i Virkeligheden er gode Danske. En god dansker bekæmper
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Information.

5 Januar 1944

En ung Mand, der svarer til Signalementet af den Mand, som skød Ole Bjørn
Kraft, er i Gaar blevet anholdt af det danske Politi. Han kan ikke bevise
sit Alibi. Han vil i Formiddag blive konfronteret med de Personer, som
har set ham ved Krafts Entredør. Pressen maa stadigvæk ikke omtale Sagen.
Ole Bjørn Kraft har det, trods Svækkelse, stadigt godt. Der var ingen
Aandedrætsbesværligheder i Gaar. Han er ved godt Mod og fast besluttet
paa at genoptage sit Arbejde, trods den forøgede Risiko.
Den hviderussiske Hær, som blev dannet i Tyskland i Fjor under Ledelse af
en Kosakhetman, som er gaaet over til Tyskerne, staar nu i Jylland. Bl.a.
ligger et Korps, bestaaende af Kirgisere, altsaa Folk af mongolsk Afstam
ning, i Thisted Amt med Hovedkvarter i Landsbyen Hæhr. Kirgiserne er iført tyske Uniformer med særlige Huer og store Czaristiske Kokarder. De
kommanderes af russiske Officerer. Korpset har været i Kamp paa østfron
ten, men ligger nu i Beredskab mod Invasionen. Kirgiserne drikker utro
ligt, og efter at der er udstedt Spiritusforbud drikker de alt andet, bl.
a. Haarvand, som de køber hos Barberer. Da en Soldat under et Drikkelag
i Hæhr døde af Haarsprit, begravede dè andre ham paa Stedet og fortsatte
saa Festen. Soldaterne er udpræget mongolske Typer med smal-le, nedhængen
de Overskæg. Enkelte af dem bærer russiske Kapper, der er farvet grønne.
Den tyske Tankgrav strækker sig langs hele den jydske Vestkyst. Den be
gynder ved Jammerbugten og gaar over Kaas ud til Limfjorden. Derefter
fortsætter den ved Lemvig og strækker sig til Nissum Bredning. Fra Syd
siden af Bredningen gaar den til Ringkøbing Fjord, og derfra skal den ned
til Hjorting. Den er de fleste Steder 9 Meter bred og 5 Meter dyb. Syd
for Lemvig arbejder Gravemaskiner i øjeblikket med kun et Par Hundrede
Meters Mellemrum. Graven, der ligner en Kanal, gaar overalt mellem Jern
banelinjen og Kysten. Vest for Thisted er tværs over Vejene i Nærheden af
den tyske Marinelufthavn bygget fire Meter høje Betonmure, som buler ud
foroven. De gaar indtil tre Meter ud i Limfjorden. Mellem dem ligger u
denom Lufthavnen Minefelter og Pigtraadsspærringer.
Det myldrer langs Vestkysten med Organisation Todt-Folk i danske Militær
kapper og med danske Soldaterskraahuer. Arbejdslønningerne~ er stadigt
stigende. En Jernbinder faar indtil 80 Kr om Dagen.
Paa kompetent Sted dementerer man de Rygter, som “Fædrelandet”s Angreb
paa Politi og Presse har givet Anledning til. Man er fra tysk Side-offi
cielt—til Sinds at standse Blandets Angreb. Den advarende Ordre, som Nyt
aarsaften blev givet danske Officerer om at gaa “under Dæk” blev annulle
ret i Gaar.
De tyske Politibatailloner ventes fortsat hertil Landet, en Række Sommer
huse og Villaer langs Kysten er. rekvireret, fortrinsvis Huse med Central
varme, og det tyske “Wasserpolizei” ventes indsat. Hvad der egentlig fo
restaar, ved endnu ingen.
Heydrichs Enke bor for Tiden hos Hofjægermester Jørgen Sehested.
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SS-Mænd har i København Nytaarsaften pralet med, at de 375,000 Smørmær
ker, som blev stjaalet fra en Lastbil med Rationeringsmærker, befinder
sig hos SS. De transporteres portionsvis til Jylland i reserveret Kupe
og anvendes i tyske Kantiner eller sælges til tyske Soldater. Fortjene
sten anslaas til 200,000 Kr.
De amerikanske Bombemaskiner, som meldes nedskudt, blev skudt ned under
et voldsomt Luftslag langs Fynskysten af Storebælt og helt ned til Ærø.
Kanonaden kunde høres i Odense.
Kl 18 i Aftes affyredes der 4 Skud fra en 9 mms Pistol imod Manufaktur
handler Petersen, Hovedgaden 80, Søborg, da han forlod sin Forretning, for
at gaa op i sin Lejlighed i samme Ejen.~iom. Ingen af Skuddene ramte.
Ved 20 Tiden i Aftes udbrød der Ild flere Steder i Helge Bangsteds Villa
i Lyngby. Ilden slukkedes saa hurtigt, at Skaden ikke blev stor. Det
brændte i Villaen for en Maanedstid siden, og den var ikke blevet istand
sat.
Brandvæsnets Ambulance blev i Aftes kaldt til Frihavnenfor at hente en
dansk Kvindê , der laa bevidstløs,paa et Skib. Hun var fisket op af Hav
nen, men nærmere Oplysninger kunde ikke faas. Hun førtes til Rigshospita
lets psykiatriske Afdeling. Politiet har endnu ikke opklaret Sagen.
Frederiksberg Politi allarmeredes i Aftes til Frederiksberg Alle 35 af en
Kvinde, som telefonisk meldte, at ukendte Mænd var ved at sprænge Entredøren. Da Politiet kom, meddelte Kvinden, at tysk Politi var trængtind
for at arrestere Kontorchef Poulsen (ø.K.?), men han var ikke hjemme. Ty
skerne var derefter gaaet igen. Anmelderinden var Poulsens Husbestyrer
inde.
Hærens Krudtværn i Frederiksværk blev i Gaar overtaget af Tyskerne, og
tyske Ingeniører og Sprængstofeksperter har afløst Kaptajn Jørgensen og
hans Stab. Virksomhedens 80 Arbejdere fortsætter i Modsætning til Orlogs
værftets Folk. En fremtrædende Ingeniør fra Orlogsværftet har faaet Til
bud om 60,000 Kr i Gage og Garanti~ for fortsat Virksomhed efter Krigen,
hvis han vilde gaa i tysk Tjeneste og genoptage sit Arbejde. Han har af
siaaet. En Gruppe Officerer har afslaaet en Henvendels!e fra Fængselsvæs
net om Deltagelse i Bevogtning af Vestre Fængsel.
Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, der efter den store ødelæggelse ve~ Ilt
flaskeeksplosioner (?) fornylig nu har til Huse i Horsens Rørfabrik blev
om Aftenen den 2/1 stærkt beskadiget af en Bombeeksplosion, som væltede
Murværk og løftede Taget. Det brændte i en Time i Virksomheden. Brandbom
ber stak Natten til den 3/1 Ild i Tømrermesterfirmaet N Aämann & Søns
Virksomhed i Thorsvang ved Horsens. Tømmerlageret blev ødelagt. Det er
fjerde Gang, dette Firma rammes af Sabotage.
Konstruktør Olsen, der bor i et Træhus paa Caroline Amalievej 31 i Lyng
by, blev om Aftenen 3/1 angrebet af ukendte Mænd, som slyngede en Brand
bombe ind i Køkkenet. Den faldt i et Badekar og sved kun Køkkenet af uden
at antænde egentlig Brand.
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Den frie norske Regerings Forsvarsminister, Cecar Torp, har i en Radiota
le oplæst at en norsk Destroyer var med til at sænke “Scarnhorst”.
Budskabet om Kaj Munks Død har vakt voldsom Forbitrelse ogsaa i Finland,
der regnede Kaj Munk blandt sine bedste Forkæmpere. Helsingin Sanomat
skriver: “Meddelelsen om Mordet paa Kaj Munk er et oprørende Budskab. I
Finland er Kaj Munk kendt som en af de ivrigste Fortalere for vor Ret og
vor Frihed. Næppe nogen anden Dansker har fundet Ord, der gaar saa lige
til Hjertet, naar det gælder om at appellere til Verdens Samvittighed for
Finlands Sag. Derfor berører hans tragiske Skæbne os: saa meget dybere”.
TS’skerne har i Hjørring beslaglagt de Lokaler, hvori Børnebespisningen
hidtil er foregaaet, og de har nægtet at udlevere den Gaskogekedel, hvori
man har lavet Mad til Børnene. Bespisningen af 250 Børn er derefter af
lyst.
Gestapo har arresteret stud polyt Janus Tabur, der arbejdede som Tekniker
hos Statsradiofonien.
Man kan nu gaa ud fra, at der ikke bliver Overenskomst mellem dansk og
tysk Politi. Himmler har krævet, at tysk Politi maa have løbenhde Adgang
til at følge med i Sager, som behandles af Danskerne, og til at afhøre
Arrestanter. Desuden finder man det strafferetsligt umuligt, at f.Eks.
Hovedmænd i en Sabotagegruppe faar milde, danske Domme, hvis de tages af
dansk Politi, mens mindre Sabotører faar haarde tyske Domme, hvis de til
fældigt tages af Gestapo.
Ankomsten af tyske Politibatailloner, som nu ventes hver Dag, faar herved
et nyt og alvorligt Perspektiv.
Tyskerne kræver Evakuering af et større Omraade ved Ho Bugt. Ca 1800 Per
soner maa forlade deres Hjem.
En Mængde jydske Lægdsmænd har nægtet at medvirke ved Indkvarteringen af
danske Arbejdere, som skal i Gang for Tyskerne. Stiftsamtmand Herschend
har henstillet, at de paatager sig Opgaven for Befolkningens Skyld, og
gør iøvrigt opmærksom paa, at de efter Folkeretten skal yde deres Medvir
ken som Myndighedspersoner.
Tyskerne har siden den 10 September udstedt 228 Beslaglæggelsesdekreter
her i Landet. Dekreterne har bl.a. omfattet:
Gruths Alle 9, Hellerup, Hjørnet af Frodesgade og Jyllandsgade, Esbjerg,
Kommuneskolen i Ry, Gi Sygehus og Teknisk Skole i Hillerød, Jydsk Andels
Foderstofforretning i Hjørring, Skovbakken i Aalborg, Den lille Vildmose,
Dansk Shelis Lager paa Prøvestenen, Teknisk Skole, Ingernational Højsko
le og Luthersk Missionsk Højskole i Hillerød, Bryggervangens Skole, Tek
nisk Skole i Silkeborg, Missionshotellet i Herning, Antvorskov Højskole,
Niels Bukhs Højskole, Frimurerlogen i København, Forenede Automobilfabri
ker, København, Vodroffsvej 11, RyttersRealskole i Randers, Et Areal af
Fælledparken, Dele af Kødbyen i København, Del af Aarhus Universitet, Fe
riekolonien Hugedal i Hobro (Julemærkesanatoriet), Motorkompagniet i Fre
derikshavn, Sæby Motor Kompagni, Harmonien i Haderslev, Grand Hotel i Ho
bro, Prins Georgs Ejendom “Gurreslot”, Feriehjemmet Halskov Rev ved Kor
sør. Husholdningsskolen i Hjørring, Vægtergaarden, Pakhus i Horsens,
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Haandværkerhøjskolen og Folkehøjskolen i Ollerup, Husmandsskolen i Oden
se, Kasernen i Holbæk, Lundtofte Flyveplads, Missionshotellet i Holste
bro, Areal, tilhørende Thomas Olesen Løkken, Livsforsikringsselskabet
“Fremtiden” i Aalborg, Hotel Eliselund i Aabenraa, Skodsborg Sanatorium,
Vesterport i København, Classensgade 72, KFUK i Aalborg, Missionshotel i
Skive, Arealer paa Fanø, i Bagenkop, Kjellerup og ved Esbjerg, Villaer i
Esbjerg, Nordborg Slot paa Als, Amtssygehuset i Hornsyld, Vandrehjem og
Børnehjem paa Fanø, Skibsreder Carls Ejendom Birkedal, Vandrehjem i Hor
sens, Postgaarden i RingstedNiels Bohrs Institut, Ulfborg Gæstgivergaard,
Rathlousdals Kavalerhus, Hotel og Kino i Havnegade i Esbjerg, en Snes E—
jendomme i Esbjerg, Forsikringsselskabet Nord-Syd i København, Kirketerp
og Schram, København, og Del andre Firmaer i Ejendommen Kvæsthusgade 6,.
Boldklubben Amager Kammeraternes Plads i Aalandsgade, Fjerritslev Kommu
neskole, Vojens Skole, Statsseminariet iRibe, Musæet i Ribe, Hotel Dag
mar, Ribe,- Frelsens Hærs Bygning i Hjørring, Horsens Statsskole, Grevinde
Musse Scheels Ejendom i København, Købmandsskolen i København.
Man bemærker den lange Række Skoler og Undervisningsanstalter. I Hager
konventionens § 56 hedder det:
“Kommunens Ejendom og saadanne Etablissementer, der ere indrettede til
Gudstjeneste, Godgørenhed og Undervisning, til Kunst og Videnskab, skul
le, selv om de tilhører Staten, behandles som privat Ejendom. Enhver Be
slaglæggeise, forsætlig ødelæggelse eller Forringelse af saadanne Etab
lissementer er forbudt og skal forfølges.”
“Der er saavist ingen, der vil dansk Kultur noget ondt...”

Information 6. Januar 1944
Digteren Kaj Munk blev bortført fra Vedersø Præstegaard Tirsdag Kl 19.30.
Han stod i Telefonsamtale med sin Sagfører i Ringkøbing, da fire Mænd
traadte ind i Stuen. De havde ikke banket paa. De sagde: Det er det tyske
Politi. Kaj Munk sagde ind i Telefonen: Vi kan Tales ved senere, nu kom
mer det tyske Politi efter mig.
Mændene viste Politiskilte og erklærede paa gebrokkent Dansk Munk for an
holdt. De sagde, at han skulde tage varmt Nattøj med. Fru Lise Munk pak
kede i hast nogle Sager sammen, og Munk tog Sagen yderst roligt. Der var
i Julen i Vedersø en Strid, hvori Munk skarpt tog Parti mod Tyskerne, der
havde halet det danske Splitflag ned fra Redningsstationens Flagstang og
erklæret, at det var det danske Krigsflag. Munk var derfor halvt og halvt
forberedt paa Arrestation. Fru Lise Munk fattede først Mistanke, da Mæn
dene hindrede hende i at sige Farvel til sin Mand. De smækkede brutalt
Bildøren i for Næsen af hende, da hun kom løbende for at kysse sin Mand
til Afsked. Hun ringede straks Kriminalpolitiet i Ringkøbing op, og
Statsadvokaten for særlige Anliggender blev underrettet. Da man havde det
Indtryk, at Bilen var taget Syd paa, blev der slaaet Alarm i Esbjerg. De
tyske Myndigheder i København, Esbjerg, Holstebro og Ringkøbing erklære
de, at Munk ikke var anholdt. Man var derfor allerede om Natten klar o
ver, at der var sket en Forbrydelse. Bilen, en lille Vogn, var sporløst
forsvundet.
Ved 8.20 Tiden Onsdag Morgen fandt en Vejmand et Lig i Landevejsgrøften
paa en Bakketop i Hørbylunde Bakker nær Paarup Kro. Han var straks klar
over, at Manden var død. Politiet i Silkeborg ankom samen med en Læge,
men først, da man fandt et Legitimationskort paa Liget, opdagede man,
hvem den dræbte var. Munk var skudt i Panden lidt over venstre øje. Liget
er kastet ud af Bilen, dets Tøj var snavset. Politiets Teknikere foretog
Undersøgelser. Fra det Tidspunkt var Kriminalkommissær Himmelstrup alle
rede ankommet til Ringkøbing, og han leder Ubdersøgelserne, der først og
fremmest koncentrerer sig om Bilen. Tilsyneladende har ingen set den paa
dens ca 100 Kilometer lange Tur.
Nyheden naaede København lidt over Klokken 9.Oo paa Dagen flagede Det
kgl. Teater paa halv Stang. Ogsaa en Del andre Bygninger flagede paa
halv. Kl 16 forlangte Tyskerne Flaget paa det Kgl. strøget. Man frabad
sig enhver yderligere Demonstration. Under Forestillingen
Soyas nye
Skuespil
skete der det, at en kendt dansk Personlighed t~aadte ind paa
Scenen fra Kulissen. Han sagde: Tæppet maa ikke gaa, Spillet maa ikke
standses~ Herefter udtalte han Mindeord om Kaj Munk, og alle Teatergæ
sterne stod tavse i to Minutter. Optrinet gjorde det dybeste Indtryk, og
saa paa Skuespillerne. Karin Nellemose kunde i flere Minutter ikke gen
genmføre sin Rolle, og Gabrielsen maatte iniprovisere for at holde Spillet
i Gang. Der forekommer som bekendt et Mord i Stykket, og efter dette Mord
har Karin Nellemose Replikker, der var uhyggeligt aktuelle. De gjorde et
meget stærkt Indtryk.
Den svenske Radio havde en meget smuk Mindegudstjeneste for Kaj Munk,
hvis Betydning som Nordens største Dramatiker blev understreget. Ilona
Wieselmann, der er Flygtning i Sverige, læste Kaj Munks Digt om Det unge
Nord, og der spilledes Musik af Carl Nielsen.
I den danske Presse mindes Kaj Munk ikke, fordi Tyskerne forlangte, at
der ikke maatte skrives een Linje mere om Munk end om den i Gaar i Sla
gelse nedskudte tyske Stikker, Fiskehandler Pedersen, der er dræbt, for
di han til Tyskerne har angivet en ung Mand, Jørgen Sejr, for illegal
-

-
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Virksomhed. Sejr sidder fanget i Horserød. Vilde man bringe en Nekrolog
over Munk, maatte man bringe lige saa mange Linjer om den ganske ukendte
Fiskehandler. Mindedigt om Munk vilde medføre Pligt til at skrive Minde—
digt om Pedersen. Hvis Munks Billede bragtes, skulde Fiskehandlerens og—
saa bringes, hvad intet Blad vilde være i Stand til, da det ikke eksiste
rede. Der fremkom derfor kun de to officielle Meddelelser, d.v.s. mere om
Mordet paa Fiskehandleren end om Mordet paa Munk.
Morderne søges i den Kreds, som forøvede Attentatet paa Kraft og Atten
tatforsøget imod Aksel Møller, d.v.s. Schalburgkorpset eller Organisation
bdt. Baade Fru Ole Bjørn Kraft og Fru Redaktør Damm overværede i Gaar i
Dagmarhus en Parade af unge Schalburgfolk, blandt hvilke de skulde udpege
Morderne. Det lykkedes ikke i første Omgang)
Fiskehandler Jens Chr Petersen, Slagelse, som opnaaede en saa uventet Be—
romelse, fordi han skulde omtales lige saa meget som Kaj Munk, var Ver
trauenmann i det tyske Politi. Han har afsløret nogerrillegal Virksomhed
i Slagelse. I den sidste Tid havde han modtdget Truselsbreve. Han gik med
tysk Pistol. Drabsmanden har skudt ham, da han paa sin sædvanlige Morgen
tur efter Fisk paa Jernhanestationen kom omkring Gadehjørnet fra Sten
stuestræde, hvor han havde sit Hjem. Der affyredes fem Skud, hvoraf de
fire ramte i Brystet. Petersen har naaet at faa sin egen Pistol trukket
frem, men han havde intet Skud affyret. Ingen har set Gerningsmanden.
De hviderussiske Tropper, som nu er indkvarteret i Jylland som tyske
Hjælpetropper, tilhører den saakaldte russiske Befrielsesarmé under Gene
ral Vlassov. Denne russiske General forsvarede Przemyl ved Krigsudbrudet
og faldt i tysk Fangenskab. I Fangelejren modtog han Repræsentanter for’
Himmler og havde to Møder med Hitler. Han afløste derefter Hetman Sporo
padski som hviderussiske Hærchef, og Tyskerne lod ham hverve i Fangelej—
rene. Maksimum blev 50,000 Mand, hvoraf man kun har turdet sætte 20,000
ind ved Fronten. Resten regnedes ikke for paalidelige. Vlassov har haft
Hovedkvarter i Smolensk, men flyttede senere til en polsk By. Rekrutte
ringen ledes af General Ralysjkin, mens Bevægelsens ideologiske Profet er
Professor Ivanov, der tidligere har haft Professorat i Kiev. Frivilligbe
vægelsen har haft to Blade “Dobrovoljetz”, Den Frivillige, og Zeria, Sol
opgang, men de er ikke udkommet i de sidste Maaneder. De Frivillige Henrettes som Landsforrædere, hvis de falder i Russernes Hænder.
Meddelelsen om de russiske Troppers Ankomst til JylYand har bragt Jomfru
Fanny i Erindring. Fanny Engs, født 31 August 1805, død 27 Marts 1881,
muligt af fyrstelig Herkomst, fremsatte som bekendt en Række Spaadomme,
som nyder mere end almindelig Tiltro, muligvis, fordi de lader sig for
tolke. Hendes Syner om slagne tyske Hære spillede allerede en Rolle i
1848-49, andre Spaadomme blev udlagt som Forudsigelse af 1864, og efter
den Tid forudsagde hun en ny stor Krig, et stort Søslag i Vesterhavet og
mørke Tropper, hvis Sprog man ikke forstaar, gennem Aabenraa. Den Spaa
dom, som har vakt mest Opsigt, og som ikke har passet paa nogen tidligere
Krig siger:
“Preusserne i Forening med samtlige Forbundstropper kommer tilbage igen,
og Krigen begynder paany. De Danske trænges tilbage og lider mangfoldige
Tab, men saa kommer der Hjælp, og det en mægtig Hjælp. Da rykker hele den
danske Arme gennem Aabenraa sydfra, og straks bagefter en stor russisk
Armé, hvoriblandt jeg ser Cavalleri paa smaa vilde Heste, og Karlene har
vilde, mørke Ansigter med korte Næser, og ved Siden har de overmaade
“~mmc~ Sabler. Naar denne Arme er passeret qennem Aabenraa, saa slaar

74

3
Forløsningens Time, og Tyskernes Undergang er for Døren. Kort derefter
kommer det mellem Aabenraa og Haderslev til Slag, hvor der i tre Dage
skal kæmpes med den største Forbitrelse, men Tyskerne bliver slagne og
flygter ad Tyskland til. Efter dette Slag drager Kongen i Spidsen for sin
Arme uden at møde mindste Modstand lige til Hamburg, og Krigen er til En
de”.
Man till~ger samme Jomfru Fanny følgende Spaadom: “Der vil blive mange
Kirker byggede rundt om i Landet, som ogsaa bliver lukket af Tyskerne.
Prøjsen vil blive saa haard mod de Danske, at de knap tør røre sig, og
naar en Dansker fører Proces mod en Tysker, taber han den. En Masse frem
mede Folk vil komme i blandt os af alle mulige Slags. En gammel, hvidhaa
ret Konge vil komme ridende ind ad Nørreport i Aabenraa, og Prøjserne vil
faa travlt med at flygte, men kan ikke kome over Græsen for Folk”.
Om den fremtidige Krig har Fanny ved en anden Lejlighed sagt: efter den
Krig vil Danmark komme til at strække sig langt mod Syd. Den danske Konge
vil binde sin Hest ved Birnbaum i Mecklenburg. Folk med Sabler, krummede
frem efter, er draget gennem Aabenraa By. Man havde intet Brød til dem.
Nordfor Aabenraa, ved noget, der ligner halvt et Taarn, halvt en Vejrrnøl
le (Knivsbjergtaarnet) vil staa et frygteligt Slag, i hvilket der ikke
gives Pardon. Danskerne bliver en uss~l Hær,.men Vorherre giver dem Sej
ren. Her er det begyndt, og her vil det ende. Og saa bliver Danmark stort.
Tyskland skal betale. Penge har det ikke, og det maa betale til alle Si
der med Land. Danmark vil naa langt ned mod Syd. Det bliver ikke spurgt,
om det ønsker dette Land. Tyskland skal betale.
Klokken 22 i Aftes affyredes en mængde Maskingeværsalver i Rosenvænget
ved Kriegersvej. Politistationen blev bestormet med Forespørgsler, men
kunde ikke gribe ind. Der blev skudt helt op til Trianglen og Dosserin
gen. Saavidt vides, er ingen saaret Projektiler ramte Træer i Villahaver
ne.
I Toldbodgade 16 blev Vicevært Bernholet overfaldet ved 16 Tiden, men han
ønskede ikke Politiassistance.
Fem revolverbevæbnede Mænd trængte i Aftes ved 19 Tiden ind i K Røtkjærs
Modelsnedkeri, Vedbækgade 4, ved Hjørnet af Nørrebrogade. Der blev hældt
Brandvædske og kastet fire Bomber, som ved voldsomme Ekspl~osioner antænd
te Værkstedet. Nogle Maskiner og en Del Materiale blev ødelagt, men Ilden
blev hurtigt slukket. Der har tidligere været Sabotage i dette Værksted.
300 Frikorpsfolk er sendt til Fronten som Straffeforanstaltning. De har
bl.a. misbrugt den tyske Værnemagts Biler til Privatkørsel.
Retsagen mod den unge Student, der sigtes for at have deltaget i det il
legale Angreb paa Statsfængslet i Vridsløse, hvorved en Fængselsbetjent
Poulsen dræbtes, fordi han greb fat i en Maskinpistol, blev ført for aab
ne Døre i politibevogtet Retssal den 4-5 Januar, og Referat blev givet i
Radioavisen. Censuren forbød Morgenbladene at bringe Referatet. Vidnerne
kunde ikke genkende den anholdte, og Anklageren understregede straks, at
han ikke kunne have skudt Fængselsbetjenten.
Under Luftalarmerne i Gaar blev Sydjylland, Fyn, Sjælland og Lolland Fal
ster overfløjet. En amerikansk Maskine kastede 5 Bomber paa Als, antage
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lig for at lette sig. De faldt paa aaben Mark en Maskine styrtede ned ved
Ribe. Over Vordingborg var Luftkamp. Man talte over Fyn Eskadriller paa
ialt 100 Maskiner, over Haderslev 200.
Et Rygte om, at der i en Villahave paa Frederiksberg er xxx henrettet 12
Danskere, er ikke rigtigt. Det er udspredt af Eyvind Johan Svendsen, der
i et Deliriums- og Feberanfald troede at se denne Scene. Han allarmerede
Politiet, som straks fattede Mistanke. Lægen fastslog, at Skuespilleren
havde 39,9 i Feber.
Den fri norske Regerings Forsvarsminister har oplyst, at norske Flyvere
i “Stifinder”-Aeroplaner har deltaget i Angrebene paa Berlin, Hamburg og
Ruhr-Omraadet. Han oplyste, at norske Torpedobaade har sænket et Handelsskib i Fanefjorden og beskadiget en tysk Minestryger. Angaaende Rygter om
norske Soldaters Landgang, sagde han, at Soldater havde udført mindre mi
litære Operationer i Norge, men de var endnu næppe blevet set, og hvis
man mødte Folk, der har engelske Penge paa sig, og som søger Kontakt,
skal man tage sig i Agt. Det er Agents Provokateurs.
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I en dansk Udsendelse fra London den 5./12 gengav man den svenske Medde
lelse om Mordet paa Kaj Munk og sagde: Mordet synes at tyde paa, at Ty
skerne ikke sætter nogen Grænse for deres Terror og for de Provokations
handlinger, deres Haandlangere udfører. Men Kaj Munk er ikke død forgæ
ves. Det danske Folk vil ikke lade sig føre bag Lyset af den tyske Propa
ganda, og Efterretningen om Mordet vil spredes overalt i den frie Verden,
hvor han betragtexxxxxx des som en god Dansker og var berømt som Drama
tiker. I den efterfølgende norske Udsendelse bragtes en kort Biografi.
Senere hed det i en Kommentar i den engelske Radio:
“Hvorfor gjorde de det? Hvorfor har Nazisterne myrdet Kaj Munk? Han var
ingen Politiker, han var ikke Leder af nogen Bevægelse, en Benspænder var
han, fordi han saa helt var Kunstner. I Politiske Sager tog man ham knap
•nok alvorligt, dengang sligt spillede en Rolle. Hvad Magt havde han? Han
boede i sin Præstegaard i et fattigt, vestjydsk Sogn, Dus med Vestenstor
men og strid som den. Men hvad Magt laa der vel i det. xxxxHans Forkyn
delser begrænsedes xxxx til Søndagene paa Prædikestolene i den lille Ve
dersø Kirke. Fra Teatrene, hvor han høstede sine Sukcesser, fra Teatrene
baade i København og Oslo, var han lukket ude, forbudt paa Møder, bandlyst fra Forlag og Aviser. Hans Vaaben var Forkynderens og Digterens,
hans Vaaben var af Aand. Tog Tyskerne da ikke det Vaaben fra ham efter
trykkeligt, da de forbød ham at skrive, forbød hans Digtning at blive
tolket af vore Skuespillere, forbød häns Røst at lyde i Forsamlingshuse
ne. Paa den Maade havde Nazisterne jo sejret i Tyskland, ved at forbyde
Ordet at blive trykt og forkyndt, ved at true de ranke indenfor Kunsten,
i Videnskaben, i Kirken og blandt Arbejderne, true dem ved at myrde iblandt dem. Saadan herskede de i Prag, i Oslo, I Paris, og troede, at de
dermed havde kuet deres Fjende, som hed Europas Aand. De forbød Danske at
tale og skrive frit. Kaj Munk var kun een af dem, hvis Ord var forbudt.
Dengang Kaj Munk kunde skrive og tale, som han vilde, og han sparede sig
intet i den Retning, var han forkætret baade som Præst og Digter. Vi var
tit rivende uenige med ham, beundrede hans Digtning og fordømte hans A
visartikler, vi baade anerkendte ham og misbilligede ham. Trods vor Glæde
ved dette rige, lidenskabelige, af Lidelser og Tro og Uforstand saa fro
digt blussende Geni, trods det, at vi følte vör Danskhed udvidet ved den
ne wergelandske Fremtoning i vort Kulturliv, var han dog blot én omstridt
Digter og en omstridt Præst, ingen Fører, ingen Helgen. Magten fik han,
da han maatte tie, da al politisk Strid forstummede mellem og overfor den
Ting, der er større, nemlig Danskhedens og selve Menneskel:ighedens Eksi
stenskamp. Da svigtede han ikke sit Vaaben, svigtede det saa lidt som
Thomas Mann og Pastor EismUller, saalidt som Viggo Hensteen og Biskop
Berggrav, saalidt som de norske Lærere, som ikke vilde bøje sig, til Ek
sempel for deres Folk. Derfor gjorde Nazisterne det. Derfor maatte de
myrde Kaj Munk, andet havde de jo ikke at stille op, disse fattige i Aan
den, arbejde anderledes imod ham kan de jo ikke. Tyskerne vil nu sige, at
det ikke var efter Ordre fra den Befuldmægtigede i København, at deres
fire Læredrenge hentede Kaj Munk i det fredsommelige Vedersø og i Nat
myrdede ham undervejs derfra. Saadan fralagde Hitler sin Ansvaret for
Mord i Tyskland og Østrig og belønnede derpaa Morderr~e. Det var paa de
tyske Magthaveres Ansvar, at Bærmen af det danske Samfund blev rekrutte
ret til denne Gerning og opdraget i SS-Skoler til deres blodige Haand
værk. Det vækker i ethvert tænkende Menneske af alle andre politiske Af
skygninger Undren, det, der er sket. Hvorfor begaar de dette taabelige?
Ser de da ikke, at Landet over, i Gaarde og Husmandshuse, omkring Borde
ne efter Fyraften, blandt Haandværkere og Arbejdere, nu i Aften, sætter
man sig til Modværge i Reaktion overfor dette Mord. I Kamp med Form og
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Rhytme, en Jacobs Kamp for at naa Forkyndelsens høje Mission i sit Folks
Kulturkamp begyndte Kaj Munk sit Livs Drama. Han endte sit Liv som Offer
for Nazismens desperate Anslag mod selve Europas Aand.
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Information 7 Januar
Antagelig som Hævn for Drabet paa den nationalsocialistiske Stikker, Fi
skehandler Petersen, blev det konservative Byraadsmedlem i Slagelse, Dr
Willy Vigholt i Aftes dræbt af en ukendt, ca 30 aarig Mand, som kom til
ham og udgav sig for Patient. Han sagde til Husassistenten, at han havde
faaet noget i Øjet. Dr. Vigholt kom fra sin Lejlighed paa 1. Sal ned til
Manden i Konsultationsstuen i Stueetagen og var her alene med ham. Umid
delbart efter smældede fire Skud. Det lykkedes Dr Vigholt at gaa op til
sin Lejlighed. Her sank han døende om. Han var død, før Ambulancen naaede
Hospitalet. Snigmorderen undslap, men Politiet har faaet et Signalement.
Det er anonymt meddelt Politiet, at der vil blive dræbt 10 for hver Na
zist, som dræbes her i Landet.
De nazistiske Terrorister har i København søgt at dræbe den kendte Præst,
Falk Hansen. To Mænd opsøgte ham i hans Lejlighed, men traf ham ikke
hjemme. De trængte ind for at se, om det passede, hvad der blev sagt. Da
det rygtedes i Kvarteret, strømmede Arbejdsløse til, og da Falk Hansen
kom hjem, stod de tæt op ad Trappen og tilbød ham at blive om Natten.
Falk Hansen overnattede paa Berlingske Tidende og har derefter taget Op
hold andet Steds.En Række andre konservative Personligheder har fulgt
hans Eksempel.
Om Mordet paa Kaj Munk, en Begivenhed, som har vakt Afsky Verden over, og
som ko.mmenteres endog af den sydamerikanske Presse, kan oplyses, at Dig
terpræsten først er blevet slaaet ned paa Landevejen, saa har han faaet
Baghovedet knust. Derefter er der affyret tre Revolverskud gennem hans
Tinding. Liget var stivfrossent i Grøften, i hvilken man havde kastet
det.
Bortførelsen fra Vedersø overværedes af Munks egen Familie og af Dr phil
Frederik Schybergs lille Søn, som ferierede hos Munks. Drengen, der i sin
Tid saa sin Far blive arresteret af Tyskerne, fik et Chock.
Kaj Munks Bisættelse har ikke set sin Lige. Hele Silkeborg flagede paa
halv, og 3000 Mennesker ventede udenfor Ligkapellet. Munks Regenskamme
rat, Pastor Aagaard fra Them, talte udfra et Ord om Guds Ords Uforgænge
lighed midt i en Verden, der staar i Brand. Man sang “Vor Gud han er saa
fast en Borg”, og Linien “Og myldred Djævle frem paa Jord” blev sunget
med Styrke, saa den hørtes viden om. Der laa henved 1000 Kranse og Buket
ter ved Kisten. Pastor Aagaard bar Kisten ud sammen med Pastor Andersen,
Pastor Gram og Pastor Iversen, Overlæge Østergaard Christensen og Munks
Ven og Jagtkammerat, Købmand Skytte fra Vedersø. Mængden sang “Altid
frejdig”, med særlig Styrke Verset “Kæmp for alt, hvad du har kært, dø,
om saa det gælder”. Paa Vejen gennem Silkeborg sluttede Byens Befolkning
op i Ligfølget-Arbejdere i Arbejdstøj, Mødre med Barnevogn, Børn, Præster
i Ornat, Mænd i sort Tøj. Fabriker og Butiker i Byen var lukket, og uden
for mange store Virksomheder stod Arbejdere og Funktionærer med blottede
Hoveder. Al Trafik var standset. Ved Bygrænsen sang ca 5000 Mennesker
“Alt staar i Guds Faderhaand”. Pastor Aagaard takkede pàa Fru Munks Vegne
Silkeborg By og bad Købmand Skytte tage en Hilsen med hjem til Fru Munk
Vognen kørte tilbage til Vedersø ad den Rute, Snigmordernes Bil har fulgt
i modsat Retning. Gennem Herning og Ringkøbing fulgte nye, tusindtallige
Skarer, Rustvognen.
Tyskerne har forbudt al Flagning i Vedersø, ogsaa paa Begravelsesdagen.
Der er udstedt Forbud mod Pyntning af Boghandlervinduer med Kaj Munks Bø
ger. Begravelsen sker fra Vedersø Kirke Klokken 14. Man regner med tysk
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Afspærring, saa kun den nærmeste Familie kommer med.
Der arbejdes Landet over paa at faa alle til at ia9tta9e2Minutters
Stilhed Klokken l2Lørda~ umiddelbart efter Sirenesi~nalerne. Alt Arbej
de skal standse, al Trafik gaaiStaa. Parolen kan kun naa mundti i9t ud.
I Sverige mindedes Kaj Munk ved Højmessen i Gaar. Højmessen i Storkyrkan
i Stockholm transmitteredes. Kaj Munk blev her mindet som Nordens store
Skjald, og som den uforfærdede Forkynder.
Af Verdens Kommentarer til Mordet skal citeres:
Alle engelske Blade skriver om Kaj Munks modige Holdning overfor Nazis
men. I “Times” hedder det, at Kaj Munk altid gjorde det klart i sine P~’æ
dikener, at Kristendom og Nazisme ikke ~an eksistere paa samme Tid. Alle
Bladene minder om Kaj Munks to Skuespil “Hansidder ved Smeltediglen” og
“Niels Ebbesen”. De har begge nu under Krigen faaet stor Sukces i Sveri
ge og i den allierede Verden. “Times” siger, at det er den almindelige
Opfattelse, at de danske Nazister staar bag Attentatet paa Ol.e Bjørn
Kraft og Mordet paa Kaj Munk. “Daily Telegraph” spaar en frygtelig Hævn
over de danske Nazister fra den underjordiske danske Front, og den danske
Pressetjeneste i Stockholm udpeger Morderne blandt Nazisterne og deres
lønnede Snigmordere, Schalburg-Mændene. I den danske Udsendelse oplæstes
Mindeord af Rodney Gallup. Det hed heri: Hans Stemme var en brav, stærk
Stemme, der styrkede den frie Verndes Tro paa Danmark. Der oplæstes sene
re Mindeord af Sigrid Undset, som siger:
“Hvergang vi begynder at føle noget, som ligner Medlidenhed med Tyskerne,
fordi andre nu gør imod dem, hvad de gladelig gjorde imod andre Folk og
skrød af, at Løgn,Svig og rendyrket Ondskab tjente deres Interesser, kom
mer Nyheden om en Niddingsdaad og faar os alle til at sige Nej. Nu har
de altsaa bragt Kaj Munk, Digterpræsten, Stormfuglen, til Tavshed. Endnu
engang har de gjort det klart for os, at mod alle, som er uenige med dem,
har de bare eet Argument: Gestapo. Tysk Aandsliv er i Dag reduceret til:
Gestapo. De har selv i Tyskland ødelagt alle intelektuelle og moralske
Værdier adskilligt grundigere, end Fjendens Bomber kan ødelægge de tyske
Byer.
Jeg kan lige saa godt tilstaa, at jeg ikke hørte til Digterens Beundrere,
ikke før i Tiden. Han var et af disse Mennesker, som er født til, at de
maa sige nogen imod altid, men saa kom der altsaa nogel~, som alle hæder
lige Mennesker, der ikke er haabløst stupide eller haabløst forvrøvlede
eller moralske Idioter, maa modsige. Jeg tvivler ikke om, at Kaj Munk,
med den Træning han har haft, har bekæmpet Forbrydermentaliteten og den
fremmede Magtbrynde paa en glimrende Maade. Han var en modig Mand. Jeg
tror ikke, hans Digtning vilde have bragt ham Udødeligheden, men hans
Kamp mod Gestapo har bragt ham den. Kaj Munk, Stormfuglen, er blevet eet
med Danmarks Kamp, med dets Liv og dets Ære, og hans Navn er blevet et af
de store, der skal leve evigt i Danmarks Historie.
Svensk Radio har røbet en lille Hemmelighed: at det var Kjeld Abell, som
talte om Kaj Munk fra Det kgl. Teaters Scene Mordaftenen.
Da Fru Fanny Hansen, Lundtoftegade 103, i Gaar kom hjem, mødte hun paa
Trappen to Mænd, Hun flygtede for dem om til Køkkendøren, men mødte her
andre to Mænd, som greb hende. Paa hendes Skrig kom Naboer til, og Mænde
ne gik. Udenfor holdt en Bil. Man mener, at Fanny Hansen skulde have væ
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ret bortført eller dræbt. Hun er to Gange tidligere blevet overfaldet.
Hun anses for “Stikker”. Hendes Mand er Frikorpsmand, en Datter er gift
med en Tysker, og en anden Datter arbejder for Tyskerne.
Under Overflyvning af Fyn faldt der ved Svineaviscentret Fremtids Lyst
ved Assens Korsvejen et Par Kilometer udenfor Faaborg et Par smaa Spræng
bomberNatten til Torsdag. Der skete mindre materiel Skade. Ved Løgstør
blev en stor amerikansk Bombemaskine skudt ned. Hele Besætningen omkom.
Sabotører har været i voldsom Jidkamp med Sabotagevagter ved Cementfabri
ken Rørdal Natten til Torsdag. Angrebet paa Fabriken blev afslaaet.
Ole Bjørn Kraft har det stadigt bedre. Temperaturen er kun 37,7.
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12/1/44.

Chefen for Gestapo i Danmark, Dr. Mildner, har forladt Landet. Samarbej
det med den ny Politichef, Panks, skal ikke have været det bedste.
Som Leder for Schalburgkorpsets civile Afdeling, d.v.s. Angivere, Spioner
og Agenter, opgives fra kompetent Sted Navnet Popp Madsen, Dr.jur., ansat
i Justitsministeriet.
Der er fra Berlin kommet Ordre til, at tysk Politi skal deltage i Jagten
paa den Mand, som skød paa Ole Bjørn Kraft.
Der blev ved 20—Tiden 10/, forsøgt Mord paa Fru Kumerup, gif~t med den na
zistiske Indehaver af en Peisfarm ved Store Lyngby. En Mand bankede paa
og sagde, at han gerne vilde laane Lappesager. Fruen var alene hjemme
sammen med en Vagtmand, og hun lukkede ikke op. Senere blev hun nysgerrig
og stak Hovedet ud. Der blev skudt. Vagtmanden gemte sig i Vaskehuset,
Fruen i Soveværelset, hvor der var Telefon. Da to Mænd trængte ind i Hu
set, flygtede hun ud gennem Vinduet.
Da en Hotelvært i Rødding 8/1 nægtede at servere Spiritus for en tysk
Soldat, kastede Soldaten ham ned ad en Trappe. Han kom ikke noget til.
En sindssyg Mand, Erik Nødager Eriksen, f. 8/11/94 i Aarhus, har i Aarhus
arresteret en ung Mand og slæbt ham m~d rundt paa forskellige Restauran
ter for at drikke og spise til Middag sammen med ham. Da han blev saa be
ruset at han lavede Optøjer, kom Feldgendarmeriet til, men tog ham ikke
med. Hans Fange undveg. Manden viser sig at være Tolk hos det tyske Sik
kerhedspoliti. Han kom sidste Gang ud fra Sindssygehospitalet i 1936.
Statsbanernes Vandtaarn i Silkeborg blev 10/1 om Aftenen sprængt i Luf
ten. Efter Eksplosionen i Studenterforeningen, der synes at være rettet
mod Senioratets Medlemmer, hvoraf tre saaredes lettere, afvæbnede de ty
ske Vagtposter ved Dagmarhus de danske Politiposter samme Sted, samtidig
med, at de affyrede en Række Skud til højre og venstre. De danske Politimænd blev anholdt af Tyskerne.
Nervøse Schalburgfolk paa A.F.Kriegersvej skød 10/1 med Maskinpistoler,
bl.a. affyrede de en Snes Skud imod Politiassistent Feldrup, der i Uni
form kom fra CB—Skolen i Rosenvængets Hovedvej. Episoden fandt Sted før
Spærretid. Feldrup blev ikke ramt.
Forud for Mordernes Ankomst i Vedersø Præstegaard er gaaeten mærkelig
Telefonsamtale. En Mand ringede op fra Ringkøbing og udgav sig for en
Student NN. Kaj Munk svarede, at han ikke kendte Vedkommende. Det er
fastslaaet, at det opgivne Navn er anvendt falsk, og at det er taget fra
Lister, Gestapo har taget under en Razzia, vendt imod Studenternes Efter
retningstjeneste....Rygter, som sætter Flemming Helweg-Larsen i Forbindelse
med Mordet, kan ikke bekræftes, saa lidt som Rygter om, at Vognen er pas
seret Grænsen ved Krusaa. Derimod kan det bekræftes, at Fru Lise Munks
Espressamtale til Politiet i Ringkøbing var tre Kvarter om at naa frem.
Der er nu ved Luftangreb ødelagt saa mange Kølehuse i Tyskland, at der
ikke mere modtages ferske Varer.
Tysk Politi visiterede i Aftes alle, som ankom til Hotel Kongen af Dan
mark. Aarsagen var telefonisk Trusel mod Censuren, som til Huse har her.
En dansk Politimand, som oprindelig visiterede ved Døren, nedlagde Arbej
det, saa længe Gestapo var i Funktion.
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Al Fiskeri og Sejlads paa Sydkysten ved Helsingør er forbudt efter Mør
kets Frembrud.
Landmand Rasmus Holm, Hougaard i Brabrand, var Sysselleder i DNSAP. Han
var kendt som halvt sindssyg. Bl.a. brugte han at skyde Katte og Krager
og nagle Ligene til Gaardens Porte. Han menes at være Stikker i Sagen mod
Alf Jensen, der fornylig dødsdømtes.
De to danske Flygtninge, som i Sverige er anholdt i Forbindelse med Fru
Meyer-Sagen vil ikke blive udleveret. De er ikke anholdt og de stilles
ikke for nogen svensk Domstol. De svenske Myndigheder ræsonnerer som saa,
at de i hvert Fald har troet, at de havde et politisk Motiv. De er Medlem
af et politisk Parti, xxx men man ønsker ikke at opgive hvilket.
Under Overskriften “Anarki” skrev Aftonbiadet efter Mordet paa Kaj Munk:
“Samme Dag~ det blev bekendt, at Danmarks store Digter Kaj Munk var blevet
myrdet, modtog den danske Presse ogsaa en Meddelelse af anden Art: en 33aarig Fiskehandler, xxx J.C. Petersen i Slagelse, blev skudt ned paa aa
ben Gade af en ukendt Person. Fiskehandleren var kendt som Nationalsocia
list, emn ellers var han ikke nogen kendt Mand. De danske Blade fik imid
lertid Ordre til at omtale de to Attentater i nøjagtig ens Rubrik og paa
lige stor Plads. Man maatte ikke bringe noget Billede af Kaj Munk, hvis
der ikke var et lige saa stor Bilfede af Fiskehandleren. Kaj Munks Død,
der-selv om den ikke havde været en Martyrdød—vilde have vakt Sorg i hele
Landet og Norden og faaet Pressen til indgaaende at beskæftige sig med
den afdødes Livsgerning, ønskede de styrende paa denne Maade at reducere
til et enkelt Attentat blandt de mange, og det skulde sidestilles med et
Mord, som efter alt at dømme er begaaet af danske Patrioter. Maaske trç
ede man, at man derved kunde skabe det Indtryk hos nogle, at Kaj Munk var
blevet myrdet af sine egne, af Danmarks kæmpende Folk, af dem, der i den
tyske Presse omtales som engelske Sabotører eller som Gangstere fra USA.
Men ingen lader sig bedrage af den Slags. Man kender ikke Navnene paa
Gerningsmændene. Ordrerne til den danske Presse giver Grund til at formo
de, at de heller ikke vil blive opdaget af det danske Politi, eller at
dette Politi i hvert Fald ikke faar Lejlighed til at føre dem for en Dom
mer. Men hvad ingen kan være i Tvivl om er, at Tyskerne har Ansvaret for,
at Anarkiet breder sig i Danmark, for at politiske Modstandere myrdes, og
for, at man ikke længere underkaster sig Domstolenes Afgørelse, men har
sat Vold i Højesteret. Det danske Folk ønsker ikke en:saadan Udvikling,
og det er utvivlsomt blodig Alvor, naar de forskellige~Partiers Ordførere
maner til Ro og Orden. Men Roen og Ordenen vil ikke vende tilbage før de
sidste af de Fremmede har forladt Danmark.
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København 8.1.44. Montagehallen paa Bur-Wain Autodieselbyggeri paa Wil
ders Plads er i Dag Kl. 6.15 blevet sprængt i Luften. Der lød tre vold
some Detonationer, hvorved Hallen styrtede sammen, og det opstod Brand
i Ruinerne. Ilden blev dog hurtigt slukket.
Ved Eksplosionen pulveriseredes Transformatorstationen fuldstændigt, li
geledes ødelagdes Monteringshallen, og ogsaa Værkstedshallen blev en Del
beskadiget, bl.a. er det gaaet ud over nogle svære Drejebænke. Ingen af
Arbejderne kom til Skade. Ved en Afhøring af Arbejderne er det konstate
ret, at Ca. 12 revolverbevæbnede Mænd ved 6-Tiden kom ind paa Omraadet ad
Søvejen. Der er paa dette Tidspunkt en Pause i Arbejdet, idet Natholdet
skifter med Dagholdet, og Arbejderne opholder sig i en bestemt Bygning,
hvor de klæder om. Portvagten var blevet overrumplet af to revolverbevæb
nede Mænd, og andre Sabotagevagter, der havde opholdt sig i et Soverum
paa 1. Sal i Monteringshallen, blev holdt op af 5—6 Mand og frataget de
res Revolvere, da de kom ned efter at være blevet alarmeret af Marketen
dersken. Sabotagevagterne fik Besked om at trække sig tilbage, da der var
anbragt 70 kg Sprængstof klar til Antændelse under Montagehallen, og kort
efter skete Eksplosionen.
Snigmordet i Randers blev som bekendt ikke begaaet den 8. Januar, men al
lerede den 23. December.
Ved 15-Tiden i Gaar Eftermiddags indfandt nogle civile Tyskere sig i For
sikringsselskabet “HAFNIA~s Bygning, Holmens Kanal 9 og erklærede, at
de ønskede at foretage en Ransagning. Da de ikke legitimerede sig, troe
de Personalet, at der var Tale om et ~hold-up”, og det danske Politi blev
tilkaldt. Tyskerne skulde imidlertid foretage en Ransagning, og flere
Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti kom straks efter tilstede. Det
danske Politi trak sig tilbage fra Bygningens Indre, men foretog en Afspærring af Gaden udenfor, hvor der havde samlet sig ca. 1.000 Mennesker.
Ransagningen stod paa hele Eftermiddagen, og i Nat var der tysk Vagt ved
Bygningen.
-

I Formiddag ved 10-Tiden indfandt 12 tyske Politimænd sig i Magasin du
Nord og krævede at komme indenfor. Da Portvagten nægtede at give dem Ad
gang til Firmaets indre Afdelinger, blev han belagt med Haandjern. Ty
skerne foretog derefter en Ransagning og fandt, efter hvad der oplyses,
100 danske Soldateruniformer, som iøvrigt uden Direktionens Vidende var
deponeret dér. Foruden Uniformerne fandt man 100 Par Støv}~r. De fundne
Genstande blev fjernet.
Herning 8.1.44. Der er i Dag intet Nyt angaaende Mordet paa Kaj Munk, ud
taler man i Himmelstrups Hovedkvarter paa Tinghuset i Herning. Der arbej
der stadig 30 Kriminalbetjente med Sagen, deriblandt flere Specialister
paa forskellige Felter.
København 8.1.44. I Opsætning, Placering og Udstyrbaade i Bladene og paa
Bladenes Plakater skal fortsat tages Hensyn til, at Kaj Munk og Fiske
handleren i Slagelse skal behandles nøjagtig ens
lige mange Linjer, li
ge store Overskrift, samme Placering og Udstyr. Det gælder ogsaa for. Kaj
Munks Begravelse Lørdag og Fiskehandlerens Søndag.
-
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Information 13 1 44
I Anglo Danish Society talte Udenrigsminister Eden i Gaar til en repræ
sen~ativ dansk-engelsk Forsamling, hvbri saas Marineminister Alexander,
Krigstransportmjnjster Lord Leathers, Norges Udenrigsminister Tryggve
Lie, Norges Gesandt Hr Friis, Islands Minister, Benediktsen, Højtstaaende
brittiske Embedsmænd, britiske Venner af Danmark, og Repræsentanter for
den frie danske Bevægelse med Grev Reventlov i Spidsen
Eden sagde bl.a.: Vi er fuldstændig klare over, hvilken værdifuld og tro
fast Tjeneste, det danske Samfund her i Landet har ydet .i hver eneste
Gren af Krigsopbudet, men det er umuligt at tænke paa Danmark udenat tæn
ke paa Havet. Det har været de Allieredes Krigs- og handelsfaaders Ind
sats, der har gjort Sejren mulig. Og i dette store Kraftopbud har danske
Skibe og danske Søfolk modigt taget Del. Den Tjeneste, de har ydet, har
været eksemplarisk og de har vist et Mod og Udholdenhed, som gør det ri
meligt, at danske Skibe xxxxxxxxxx i vor Tjeneste nu sejler under Danne
brog. Og saaledes indtager Dannebrog med Rette sin Plads sammen med de
forenede Nationers Flag
Eden beskrev den tyske Invasion i Danmark som et karakteristisk Eksempel
paa nazistiske Metoder. Skønt fysisk næsten magtesløst var det danske
Folk ganske uimponeret, da Tysklands militære Styrke havde naaet sit Høj
depunkt. Det er et Vidnesbyrd xxx til Ære for Deres Landsmænd, at man
selv i haarde Tider havde, svært ved at finde en Dansker, der havde slut
tet sig til det lille nazistiske Parti. Udenrigsministeren bragte deref
ter Kong Christian sin Hyldest. Vi forstaar godt, hvilke Prøvelser han
har maattet gennemgaa sammenmed sit Folk. Det har vundet ham hans Folks
og alle hans Venners Beundring og Kærlighed. Og nu er Kampen for at beva
re Danmarks aandeligeljafhængjghed blevet omsat i Handling. I August var
praktisk talt hele det danske Folk bag sin Konge i Beslutningenom ikke at
gaa paa noget Kompromis med Tyskerne, menat tage Følgerne, hvad de saa
end maatte være. Siden dengang er det ikke saa faa af Deres Landsmænd,
der har udmærket sig i Handling mod Tyskerne paa dansk Jord. Dygtigt gen
nemførte og velorganiserede Sabotagehandlinger har fulgt hinanden Slag i
Slag. Det er hurtige og velberegnede Slag, der er blevet tildelt Tyskerne
paa de forenede Nationers Vegne. Vi har villet bringe en Hyldest til Le
derne, der or.ganiserer dem, og til de modige Mænd, der bringer dem til
Udførelse. Mange andre danske har ydet Bidrag til, overalt, hvor det er
muligt at hæmme Tyskernes Forsøg paa at fastholde Grebet om Europas frie
Lande. Tyskerne, dèy’ kom til Danmark under, falsk Venskabsma~ke, er Fjender
af Danmark og af Friheden overalt hvor de viser deres sande Væsen, og
naar de faldt over Danmarks ulykkelige Jøder og naar de tror, at det løn
ner sig bedre for dem at skjule deres blodplettede Hænder under Ersatz
Fløjlshandsken. Og naar Frihedens Time kommer, og komme vil den, da ved
vi, at alle ægte danske vilslutte sig xxxxx til os for at tilføje Dan
marks Fjender, der ogsaa er vore Fjender, det afgørende Slag. Imidlertid
hilser vi som Kammerater i Kampen alle tapre Danskere, der sammen med de
res Lidelsesfæller i andre besatte Lande er med til at svække Nazisternes
Greb. De er Frontkæmpere i de forenede Nationers Ræk.ke. Ligesom de danske
Skibe i vor Tjeneste er de ved deres Hænders Værk med til at hejse Danne
brog ved Siden af De Allieredes FTag. Venskabet mellem vore to Lande er
af gammel Dato. Det har aldrig været mere loyalt og sandere end i Dag. Og
naar Sejren er vundet, vilvi arbejde sammen for at vinde en varig Fred i
Verden.
I sinSvartale sagde Grev Reventlow, at Danske’overalt ser hen til Eden
som Tolker af de Egenskaber, vi sætter højest i detbrittiske Folk, nemlig
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xx Ide alismen, Karakterstyrken, Klogskaben og den sunde Fornuft og der
med Forstaaelserj for de smaa Landes Maal og Rettigheder.
Christmas Møller hyldede Churchill, og understregede, at der i Dag ikke
er nogen Væsensforskel mellem Danmarks Stilling og de andre besatte Lan
des. Vi nyder ikke den Ære at være allieret, menv i forstaar saa godt,
som nogen Vanskelighederne ved at blive allieret. Men vi benytter denne
Lejlighed til at sige, at Danmark har forstaaet at være allieret, og at
det er juridisk umuligt for os at erklære Krig eller danne Regering uden
for Danmark. I Realiteten er Danmark og det danske Folk imidlertid i Krig
med Tyskland
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Information den 14/1/44.
Et Attentat af samme Art som det paa Studenterforeningen og Parnas, (alt
saa Attentat med “modsat Fortegn”, som XXXX”Fædrelandet” aabenhjertigt
kalder dem) blev i Aftes forsøgt mod den i tyske og nationalsocialistiske
Kredse berygtede Restaurant “Alt Heidelberg”, Studiestræde 13, en Restau
rant, hvortil tyske Militærpersoner ikke har Adgang.
En Tjener fandt kort før Spærretid, mens Restauranten endnu var fuld af
Gæster, ved Trappen en Bombe, bestaaende af 60 sammenbundtede Aerolitbom
ber af stort Format. Han bar den tværs over Gaden og lagde den i Porten
til Nr. 30 i Studiestræde. Der var Ild i Tændsatsen, men den fængede ik
ke. Var Bomben ekspioderet, vilde det meste af Studiestræde være forsvun
•det. Nr. 30 er en Beboelsesejendom, og Bomben spærrede Beboerne inde, saa
man ikke kunde evakuere. Det lykkedes Sprængkommandoen at uskadeliggøre
Bomben, som maatte skilles ad paa Stedet.-Det kan i denne Forbindelse
nævnes, at der er givet speciel Advarsel til Nordisk Kollegium, Regensen
og Borgernes Hus om at være paa Vagt mod Sabotage “med modsat Fortegn”.
I den københavnske Gade Aabenraa kom det i Gaar til en langvarig Ildkamp
mellem tysk Politi og unge Danskere. En tysk Kriminalassistent dræbtes
paa Stedet, en Gestapomand saaredes. Fire Danskere blev ligeledes saaret.
Saa vidt man har kunnet rekonstruere ~egivenhederne, begyndte det med, at
en tysk Bil kørte op foran en Ejendom i Aabenraa ved 15-Tiden. Fra Bilen
aabnede Gestapomænd Ild mod en Mand paa Fortovet. Han besvarede Ilden og
dræbte Kriminalassistenten, Derefter flygtede han, skønt saaret i Maven.
Da Tyskerne skød efter ham, saarede de en forbipasserende Konditor i Be
net. Flygtningen undsiap gennem en Kaffebar. Da Tyskerne derefter trængte
ind i Huset, aabnedes der Ild imod dem. Mens Kampen, der af og til blus
sede op, stod paa, spærrede dansk Politi Gaden af. Mændene i Huset, saa
vidt vides fem, overgav sig, da de ikke havde mere Ammunition. Det for
modes at være Sabotører. Store Tilskuerskarer overværede i nogen Afstand
Kampen. De to andre danske Saarede er tilfældigt forbipasserende.
Tyskerne har i Aarhus dræbt den engelsk-fødte Fru Kæraa, gift med den fra
Aarhus og København kendte Tandtekniker Kæraa. Ved 8-Tiden trængte tysk
Politi ind i Kæraas Villa i Riis Skov, mens Tandteknikeren og hans Hustru
tog Højfjeldssolbad i Soveværelset. Kæraa spærrede Døren for dem, men de
pressede den op og viste Politiskilt. Da han ikke troede p~a, at det var
Politi, skød de. Dræbte Fru Kæraa paaStedet og saarede Kær~a livsfarligt.
K. var Formand for Aarhus Reklameforening og for Aarhus Flyveklub. Der
var en Dreng paa 6 Aar i Ægteskabet. Der synes at være anvendt Pistoler
med Lyddænipere. Kæraa sigtes for illegal Virksomhed. Købmand Carl Sinding
og hans Hustru, Riisskov, arresteret af Tyskerne. Fru Sinding var engelsk
af Fødsel.
Historien om Personlaet paa Københavns Politis Visumkontor er endnu ikke
fuldt opklaret. Det kan kun konstateres, at det meste af Personalet har
forladt Landet.
Rygterne om Studenteraktion kan x ikke bekræftes. Det er ikke rigtigt, at
tysk Politi Natten til i Gaar trængte ind i Folkeregistret for at konfe
rere Studenterlister af med Kartotekskortene. Derimod spores paa forskel
lig Vis en vis Interesse for Studenterverdenen, inspireret fra den saa
kaldte Studenter-Aktion, den nazistiske Fraktion, hvis Medlemmer har
gjort Tjeneste som Frikorpsfolk og SS-Folk. De fleste af disse unge Nazi
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ster er iden senere Tid dukket op i København igen, og de er meget akti
ve.
Gestapo anholdt Onsdag 12/1 ved Restaurant Pelikanen i den indre By en
tysk Desertør. Anholdelsen var saa brutal, at x kvindelige øjenvidner be
svimede. Desertøren blev angivet af en Kvinde, der bor sammen med hans
Kæreste, med hvem hun var blevet uenig om Huslejen. Fire civilklædte Mænd
arresterede ham, slog ham ned med Pistolskæfter og rev ham i Haaret, saa
det blev flaaet fra Hovedbunden. Han blev sparket og slaaet, og da han
værgede for sig, kastede de ham over over Køleren paa en Bil og skød ham
i begge Knæhaser. Derefter blev han atter slaaet ned med Pistolskæfter og
tilsidst skrigende kørt bort.
Lederen ~f Drabskommissjonen, Politikommissær Andst, er ankommet til Mal
mø for at drøfte Fru Meyer-Drabet med svensk Politi.
Tysk Politi har anholdt en tidligere Finlandsfrivillig, den 3O—aarige
Assistent Vøldiche i “Kreditforeningen af jyske Landejendomsbesiddere” i
Viborg. Derimod ledte man forgæves efter den 5O-aarige Fuldmægtig Kjeld
sen, som er flygtet med sin Familie. I Præstegaarden i Finnerup er Sogne
præsten for Dollerup-Finnerup_Ravnstrup, Pastor Tage Severinsen, anholdt.
I Nakskov er under Razzia anholdt Journalist Bendt Rasmùssen og Kontorist
Arne Olsen, Redaktionssekretær Vilh. Graridt, Bokseren, CB-Betjent Kaj
Wendt, Fru Bagermester Poulsen, hvis man~er tysk Soldat, Smed Jens Ander
sen, hans Søn og CB-Betjent Scharnhorst. Der var bLa. Razzia paa Vest
lollands Avis. I Aalborg er anholdt Repræsentant Jensen, mens Bankassi—
stent H. Rasmussen undslap, forfulgt af skydende tyske Politifolk, so~ii
ikke ramte ham.
Paa det Sted, hvor Kaj Munk blev myrdet, har man rejst et stort Trækors.
Fru Kaj Munk xxx dvælede i Gaar paa sin Mands Fødselsdag og Ægteparrets
Bryllupsdag ved dette Kors.
Om Mordet skriver New York Herald Tribune: Selv om Munks Taler fra Prædi
kestolen og hans dramatiske Værker maa have virket som en Tom i øjet paa
de tyske Okkupationsmyndigheder, er det alligevel vanskeligt for sundt
tænkende Mennesker at se, hvad de har kunnet vinde ved at gøre ham til
Martyr. Gestapos Handlemaader er imidlertid sjældent v~lovervejede. -For
fatteren Maxwell Anderson skriver: Mordet paa Kaj Munk’maa betragtes som
et nyt Led i den Udryddelsespolitik, som Nazisterne fører overfor Tænke
re, Kunstnere og Mænd med good will i de okkuperede Lande i Europa. De
har opgivet alle Forsøg paa at besejre nogen og det er nu deres Maa] at
dræbe enhver, som kan tænkes at optræde som Fører eller finde et Løsen
for sine Landsmænd, naar Invasionen mod Europa sættes i Gang. -Det finske
Blad UUsi Suomi skriver om “Terrorbølgen i Danmark”: De seneste Mord og
Mordforsøg vidner om en Volds- og Næveretspolitik, som ikke i Længden kan
undgaa alvorligt at svække Landets lovlige Samfundsbygning. Naar den
Slags sker i Danmark, som var Mønstret paa stabile Forhold og Ro, hvorle
des kommer det saa ikke til at se ud andre Steder.
Fru Kaj Munk har modtaget Hilsener fra 1000 Svenskere, samlet til Møde i
Borlänge, hvor en af Byens berømteste Borgere, Forfatteren Rune Lind
ström, (Et Spil om en Vej...) talte. Lindstrøm sagde: Kaj Munk blev i Dø
den en Vejviser for os.-Lindstrøm har desuden talt ved en Mindeforestil
ling i Stockholm, hvor Filmen “Ordet” blev vist. Erik Tuxen spillede med
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et Kammerorkester, og Illona Wieselmann medvirkede. Biletterne solgtes
til dobbelte Priser tilFordel for Flygtningehjælpen.
Sven Stolpe skriver: Kaj Munk indlod sig ikke paa Kompromis med Sandhe
den, og derfor blev Pistolen rettet mod hans Hoved. Han var stor som Dig
ter, men det er som Prædikant, han vil leve længst. Kampen for Sandhed og
Ret skal føres, selvom Fængslerne fyldes til Trængsel.
xxxxxxx
Der vil i København blive etableret tysk-danske U~1rykningskommandoer, ialt to, placeret et neutralt Sted og bestaaende af to Feldgendarmer, to
tysk og to danske Politimænd. Hensigten er at komme bort fra de Vanske
ligheder, som opstaar ved Sammenstød, hvor kun Feldgendarmeriet maa gribe
ind overfor Soldater, og kun tysk Politi overfor SS-Folk og Schalburg
folk. De danske Politifolk er udkommanderet til Tjenesten og de er ikke
Nationalsocialister. Man haaber herved at komme bort fra den uholdbare
Tilstand, at den ene Slags Politi undertiden i Timevis maa vente paa den
anden. De skal især gribe ind overfor Værtshusuorden.
Edens Tale til Anglo Danish Society har vakt Opsigt Verden over, idet man
i den ser Antydninger om Invasionen. Ikke mindst en Bemærkning til Krøyer
~ Kielberg kommenteres. Eden sagde: Maaske giver jeg Udtryk for et ønske
ved at sige, at De inden længe atter vil kunne se engelske Skuespillere
spille “Hamlet” i Helsingør. Det ser næsten ud, som om De vil have mig
til at fortælle, hvornaar Dagen for det endelige Slag mod Danmseks Fjen
der skal komme, Hr. Krøyer-Kielberg, men det vil jeg ikke.
Den britiske Presse anerkender i store Artikler Edens Hyldest til Dan
skerne. TIMES siger, at Danskerne i Sandhed har vist sig at være Alliere
de i alt andet end Navn. Da Eden sagde: Vi hilser Jeres tapre Landsmænd,
gav han med disse Ord Udtryk for det britiske Folks Beundring for alle de
Danske, lige fra Kongen, der holdes fangen paa sit Slot, til Arbejderen,
der smugler en Bombe ind paa et Skibsværft, som bekæmper Undertrykkerne,
foragter deres Lære og som b ereder sig til Slaget for den endelige Be
frielse. Daily Telegraph ser i Edens Tale en Antydning af, at Danmark
maaske om kort Tid vil blive knyttet til de forenede Nationers Rækker.
Der foreligger nye Oplysninger om Mordet paa Kaj Munk. Der har været fle
re paa Færde end først antaget. Der var ogsaa revolverbevæbnede Mænd ved
Bagdøren, og de fire efterlyste Mænd fik først fat i Fru Munk, der legede
med Børnene. De x tvang hende til at vise Vej til hendes Mänds Studervæ
relse, og da han ikke var der, truede de med at skyde hende. Paa Kaj
munks Lig fandtes en Seddel, skrevet paa mangelfuldt Dansk. Der stod:
“Der fik du alligevell (med to l’er), hvad du havde godt af, XXX du Svin.
Vi ved godt, at du arbejde for Tyskerne.” Forsæget paa at camouflere Mor
det som Stikkermord var ualmindeligt kluntet.
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København, den 14. Januar 1944.
København 11. ds. D. D. P. A. Tank, Vesterbrogade 151 beskadiget af Eks
plosion. Benzinen uskadt. To andre Tanke i Nærheden bruges af Værnemagten
bl. a. begge uskadte. Sabotage mod Garageanlæg Enghavevej 31. Der opbeva
res Benzin for Rigspolitiet. Garagen har intet med Værnemagten at gøre.
Skydning ved Frimurerlogen. Skydning i Vesterbrogade. For illegal Udrej
sehjælp er følgende Personer blevet arresteret af Tyskerne: Fisker P.
Karlsen, Kbhvn., Arbejder C. A. Hansen, Sletten, A. I. T. Jensen, Slet
ten.
Holbæk 11. ds. Tjener J. Dahl Byø 30 Dages Hæfte for at have generet en
tysk Underofficer.
Køge 11. ds. Der meldes om forstærkede tyske Kystpatrul jer.
Nakskov 11. ds. Der affyres Skud mod Nazisten: Overmontør Liljegren, 2.
Sal i Telefonhuset.
Hasle 11. ds. Gaardbestyrer Rasmus Holm, Brabrand skudt. Stikker og Med
lem af D.N.S.A.P.
Hjørring 11. ds. A/S Peder Nielsens Fabrik, Brønderslev saboteret. (Frem
stiller Snerydningsmaskiner for Tyskerne).
Skive 11. ds. Tyskerne belægger Luftværnets Lokaler. Saa Luftværnet har
vanskeligt ved at fungere.
Svendborg 11. ds. Civile og Politiet forulempes af tyske Marinesoldater.
Frederikssund 11. ds. Schalburgkorpset har forladt Arbejdslejren i Asser
bo og er flyttet til Ringsted. De har medtaget en Del af Inventaret til
Trods for energisk Protest. Lejren skal belægges med tyske Tropper.
Nordre Birk Ii. ds. Greve Kjeld Brockenhuus-Schack, Torkel Badensvej 2,
Hellerup, generes af, at der tre Gange ringes paa han Dør. Han venter ik
ke Gæster. Ingen svarer, naar han raaber, hvem det er.
skal tiljntetgøres.
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15/1-44.

12 tyske Soldater er blevet dræbt og 4 haardt saaret, mens 4 slap med
lettere Kvæstelser, da en Mine eksploderede paa Stranden ved Fjeltring
nær Lemvig~ (14/1) De 20 Soldater havde i Nysgerrighed pillet ved den.
Den aarhusianske Kioskejer C.W.Jæger, der var xx landskendt som Stikker,
er i Aftes blevet alvorligt saaret af en Række Skud i Mave og Ben. Der er
tidligere sket Bombeeksplosioner i hans Kiosker. Oa det rygtedes paa Ga
den, at Jæger var skudt, sang Folk paa Gader Stræder sidste Vers af “Højt
paa en Gren en Krage...”
“Nu er den hæslige Jæger død...”
-

Kæraa— Sagen i Aarhus er i Udvikling. Det tyske Politi har anholdt Kæraas
Ven, Tandlæge Holger Bak, hans Hustru og hans Klinikdame, og stud.mag.
Mogens Caspersen. En Razzia efter hjemsendte danske Officerer staar mu
ligvis ogsaa i Forbindelse med denne Sag. Man traf ingen hjemme. En lig
nende Razzia har fundet Sted i Aalborg, men Resultatet kendes ikke.
Kæraa levede endnu i Aftes, men har har 7 Perforeringer af Tarmen og kan
næppe leve. Kæraa var Ven med Flyverløjtnant Ulrich og Formand for Svæveklubben. En af de anholdte Søstre Ulrich var~ Klinikdame hos ham, og han
sigtes for at have huset en Faldskærmsjæger. Muligvis staar Attentatet
paa Kioskejer Jæger i Forbindelse med en Meddelelse, som det tyske Politi
havde faaet om Kæraas Virksomhed. I Middelfart er Ulrichs Broder, Overlæ
ge Ulrich, anholdt paa Sygehuset.-Paa Gaden i Hjørring er Overkirurg, Dr.
med. Kæraas Hustru Torsdag Eftermiddag blevet anholdt, da hun kom tilbage
fra en Skitur. Hun blev efter en Ransagning i Hjemmet ført til Aarhus.
Fru Kæraa var norskfødt.
13 Arrestanter fra Kolding er overført till. Vestre, blandt dem en 77-aarig Kvinde, som blev anholdt, da hun hos Tyskerne spurgte efter sin an
holdte Søn. 8 af Arrestanterne var fra Kolding, 2 fra Fredericia, 2 fra
Haderslev og 1 fra Bolderslev. Blandt de overførte er Redaktionssekretær
Holsgaard, Jydske Tidende, og Bogtrykker Lumbye, hvis Søn i sin Tid und
veg fra Arresten.
En tysk Vagtpost har paa Markedspladsen i Holstebro dræbt den 54-aarige
ugifte Repræsentant Jens Søndergaard Jensen, der paa Grund af Tunghørhed
overhørte et Tilraab og et Varselskud.
Stamhusbesidder Wichfeldt, Engestofte, Maribo, Inspektør Garner Nielsen
og Opsynsmand Jørgensen, begge fra Arbejdsanstalten i Saxkøbing, er an
holdt. To af de anholdte i Nakskov, Smed Andersen og Fru Bagermester
Poulsen, er løsladt. Attentatet mod Overmontør Kaj Liljegreen tages ikke
alvorligt. Der blev nede fra Gaden skudt gennem Vinduer paa 2. Sal, saa
Kuglerne har ikke kunnet ramme nogen.
Der blev Torsdag Aften opdaget Brandbomber i Eisbues Bogtrykkeri i Vindegade, Odense. Bomberne blev slukket, før det skete Skade.
Tyskerne har klaget over, at Bladet “Himmerland” er blevet solgt til Re
daktør Tage Mortensen, København. “Himmerland’s hidtidige Redaktør var
saa tyskvenlig, at han siden 9. April har halveret Bladets Abonneriters
Tal. Hvis Handelen ikke kan gaa tilbage, ønsker Tyskerne Redaktør Rasmus
sen knyttet til Bladet. Det er Banken, som har solgt Bladet efter at have
lidt et betydeligt Tab.
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I Forbindelse med Attentatet paa Ole Bjørn Kraft har det tyske Politi nu
efter dansk Anmodning prøvet at finde en bestemt Schalburgmand, som sig
tes. Det er ikke lykkedes. Ogsaa i Kaj Munk-Sagen har det danske Politi
nu Mistanke til bestemte og navngivne Personer, men Chancerne for at faa
dem udleveret er ikke ret store.
Tyskerne har krævet en hel Del danske Politipistoler udleveret som Er
statning for beslaglagte private Vaaben, som ved Sabotage er gjort ubru—
gelige.
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København, den 15. Januar 1944.
København 13. ds. Madrasfabrikken, Nansensgade 47 saboteret. (leverer in
direkte til den tyske Værnemagt). Tyveriallarmen virker paa Tankstationen
“Eltham” i Hellerup, der opbevarse Benzin til Rigspolitiet. Tyske Marinesoldater gaar rundt og sparker paa Folks Døre i Kv. ved Nørrevold. Dansk
Marinevægter vil i Selskab med en Pige forcere Indgangen til Frihavnen.
Marinevægteren affyrer Skud mod en C.B. Undergruppefører, hvorefter denne
slaar ham i Gulvet. 6 Personer arresteret af Tyskerne mistænkte for Sabo
tage. 4 xxxxxxxxx sigtede for Flugtforsøg til Sverige. 4 for Hjælp ved
Flugtforsøg til Sverige. 3 for tyskfjendtlig Holdning.
Hasle 13. ds. (Aarhus) Tandtekniker Leo Kæraa og hans Hustru beskudt i
deres Lejlighed af tysk Politi. Fru Kæraa død, Leo Kæraa alvorligt saa
ret. Hr. og Fru Kæraa stod i Forbindelse med Sabotører og formentlig og
saa Faldskærmsjægere. Fru Kæraa er engelskfødt. Gennemgribende Husunder
søgelse er foretaget.
Aalborg 13. ds. Bankassistent Ebbe Rasmussen, anholdt af de tyske Politi.
Han forsøgte at undløbe
blev beskudt og saaret.
-

Holstebro 13. ds. Paa Grove Flyveplads er 4 Personer arresteret for Hæle
ri med Hensyn til Bildæk stjaalet fra den tyske Værnemagt.
Holbæk 13. ds. Nye tyske Troppeindkvarteringer beslaglægger+ Badminton
hallen, Vandrehjemmet og Rest. HStrandparkenhl.
Søndre Birk 13. ds. Skomager Jens Villadsen, Brostykkevej 66, Hvidovre.
afhentet af tre Personer der angav at være tysk Politi. De talte bebrok
kent Dansk. Der vides intet om hans videre Skæbne.
Nordsjælland, 13. ds.
Frederiksberg 13. ds. 5 Gæster i Beværtningen Allegade 8 arresteret af
tysk Politi.
skal tilintetgøres.
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16—17 Jan. 1944.

De ventede tyske Politistyrker er nu begyndt at ankomme til Landet, bl.a.
i Skibe til Frederikshavn. Der var Natten til den 16. ds. indenfor Køben
havns Politi en Stemning som mindede om 28. Aug. Man ventede Afvæbning og
var i Alarmberedskabnogle Timer. Aarsagen var dels Polititroppernes An
komst, dels tyske Vredesytringer under Forhandlingerne tidligere paa Da
gen. Aarsagen til den tyske Ophidselse var Affæren paa Visumkontoret, som
nu kanrøbes, efter at de implicerede en Sikkerhed. Chefer~ for Visumkon
toret, Politifuldmægtig Leifer med Familie og Overbetjent~ Folmer Larsen
og nogle af Kontorets Damer rejst til Sverige, efter at det er afsløret
at selve Visumkontoret har hjulpet Flygtninge ud af Landet. Helt nyt Per
sonale er tiltraadt.
Efter at de tyske Politistyrker er blevetforstrket, har Tyskerne øget XX
XX Kystpatruljeringen, bl.a. ved Køge. Disse Steder inddrages de danske
Patruljer. Tyskerne overtager desuden Bevogtningen af visse livsvigtige
Punkter, saaledes Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa. Politiet
frygter, at Tyskernes mærkelige Trang til at offentlige Sabotagehistori
erne hurtigst muligt skal skabe Baggrund for en Ændring af Status quo.
Journalist Hans Fosmark, den fangne Konnunelærer Fosmarks Stedsøn, har
med Familie maattet forlade Landet, sigtet for illegal Virksomhed og ef
tersøgt under forskellige Navne.
I Skive har Værnemagten beslaglagt Luftværnets Bygninger, saaledes at man
nu maa undvære Sorteringsanstalt, Gasafvaskningslokaler, Ambulancestation
og Reservelazaret.
Den i Brabrand illegalt henrettede Landmand Holm anmeldte alerede i Sep
tember 1942 Alf Tolboe Jensen for illegal Bladvirksomhed og opnaaede at
han idømtes en Maaneds Fængsel. Senere anmeldte han ham igen for Sabota
ge og opnaaede hans Henrettelse.
Ole Vilhelm Secher er løsladt. Han arresterédes under Bispebjerg-Razzia
en. Ogsaa Læge Bjerrehus er løsladt.
Fiskerne Johan Peder Karisen, Hessensgade 90, Chr. Hansen og Andre Jen
sen, Sletten, er arresteret aF Gestapo, sigtet for Hjælp til illegal Udrejse.
Ulrich—Affæren i Aarhus griber om sig; i Forbindelse hermed er der nu
sket en Del Anholdelser i København. Overlæge Ulrich fra Middelfart er
ført til Aarhus. Foruden Tandlæge Bak og Frue i Aarhus har Tyskerne an
holdt Tandlægeassistent Else Christensen og eftersøgt Læge Frk. Anna Ma
rie Jøker, som sammen med den ogsaa eftersøgte Tandlæge Jørgine Jøker i
14 Dage har opholdt sig i Sverige. I Horslet er anholdt Bankassistent Or
la Andersen, Forvalter Svarre, Rosenholms Mosebrug, og Købmandsniedhjælper
Aksel Sørensen. I Aarhus er anholdt Vand- og Gasmester Johs. Loft, hans
Hustru og Avispakker Bjerregaard.~ I Aalborg er anholdt Fru Bankassistent
Rasmussen, Vesterbro, hvis Mand forleden flygtede i Pyjamasjakke og med
Barbersæbe i Ansigtet, da han skulde afhentes af Tyskerne. Alle disse An
holdelser maa ses i Forbindelse med den tyske Jagt paa “engelske Hjælpe
re”; hellere arrestere for mange end for faa. I Liebes Plantage ved Sto
holm, hvor Skovfoged Johs. Alsbjerg under mystiske Omstændigheder er ble
vet dødeligt saaret af to Skud
han er senere død
har Tyskerne anholdt
fem af Skovens Folk, sigtet for at have hjulpet Faldskærmsagenter, der
-

-
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sprang ud over Dalgas plantage i December.
I BBC spilledes i Aftes for første Gang den nye russiske Nationalhymne i
Wagnerstil; den har nu afløst Internationale; Speakeren præsenterede den
som en særlig Opmærksomhed til Mr. Churchill.
Den tyske Krigsret i Odense har idømt Arbejdsmand Poul Edvard Skjerning,
Odense, 1 Aars Fængsel for Meddelagtighed i Overfaldet paa den tyske Of
ficer som i August blev slaaet ned paa Vestergade efter at have tømt sin
Pistol ind i Mængden. Officeren var ikke værre medtaget, end at han kunde
forlade Sygehuset til Fods, i Vrede byer at Lægerne vilde behandle en af
de unge Mænd, han havde ramté med Pistolskud, før man tog sig af ham. I
samme Sag har Arbm. Børge Alexander Mylting faaet 8 Mdrs. Fængsel.
Værnemagten har i Odense lukket Restaurant”Ni~bassadeur” fra 14. til 17.
ds. paa Grund af Episoder i Restauranten.
Det tyske Mindretal i Nordslesvig er blevet opfordret til at indbyde Mød
re, Børn og svagelige Personer fra Riget til et 6 Ugers Rekreationsophold
heroppe.
Attentatet hos Hagerups Boghandel ‘skyldes Forretningens Kaj Munk-Vindue:
Hagerups Vindue var betrukket med sort Klæde, og inde i det laa, som ene
ste Bog, en Bibel med Metalkors. I Provinsen har tysk Politi forlangt
lign. Udstillinger fjernet, da de anses upassende.
Always Radio fabrikerede bl.a. Støjsendere og Radioapparater til Flyvem,a
ski fler.
Ved Sabotagen hos B & W, der forøvedes af 15 Sabotører, der kom sejlende
dertil, er anrettet saa stor Skade, at det ventes at tage 4 Maaneder at
udbedre den, ødelagt er det midlertidige Kraftanlæg, som skulde erstatte
det forleden ødelagte, Høvlehallen, Kedel4,uset og en Del af Montagehal
len. Sabotagevagterne blev helt overrumplede og gennet i Tilflugtsrum.
Sabotørerne opgav Bombernes Antal større’ end det virkelig var, saaledes
at man ikke før næste Dag turde trænge ind i de ødelagte Haller. Under
Direktionens Inspektion Søndag blev endog Falcks Folk nægtet Adgang. Saa
nervøs var man.
Togtrafiken blev Lørdag Aften forstyrret ved Roskilde p. Gr. af en Tele
fonmelding om at Jernbanebroen over Hovedvej 1 vilde blive sprængt. Tra
fikstandsning l~ Time.
14/1 eksploderede ved Midnat en Bombe i en Kabeibrønd paa Sundholmsvej.
Lyset i Kvarteret gik ud, ogsaa i Artillerivejs Kaserne.
Der er atter afgaaet Fangetransporter til Horserød, saaledes at dernu er
god Plads i Vestre Fængsel
et normalt Tegn paa forestaaende Razziaerog
Anhol del ser.
-

I.A. Henckel, A/S, Solingen oprettede i 1941 en dansk Filial Nygade 2,
Kbhvn, Der ansates Generalrepræsentant og en Snes Eneforhandlere for Dan
mark. Filialen udøver saaledes alle Hendelens tre Led og har opnaaet en
Preferencestilling, idet Prisdirektoratet velvilligt har tilladt at den
1~
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beregner sig Avance i alle tre Egenskaber. Nu skal Kunderne ikke mere be
tale direkte i Solingen, men til Filialen,
altsaa en skjult tysk Inve
stering i Danmark, for ikke at sige Kapitalflugt.
-

Overmontør Kaj Lilliegren, Nakskov, der forleden var ude for et Attentat,
har været Sysselleder i DNSAP, men er fornylig ekskluderet paa Grund af
XX Unøjagtigheder i Regnskabet over Indkøbet til tysk Kostforplejning,
som han havde med at gøre.
Han har før været Kommunist, Socialdemokrat
og Konservativ.
-

Ovennævnte Bankassistent Rasmussen i Aalborg, er Kasserer og Sekretær i
Amtsudvalget for de Konservative Vælgerforeninger i Aalborg Amt og Medlem
af Vælgerforeningens Bestyrelse i Hasseriis. Et Forlydende om at han er
blevet fanget af Tyskerne, er urigtigt.
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18/1-44

De udenlandske Radiomeddelelser om det danske PoliLis Afvæbning og Inter
nering satte i Aftes hele Landet paa den anden Ende. Der er intet sandt
i dem.~ De stammer fra dansk Pressetjeneste i Stockholm, som ofte før har
vist sig upaalidelig
som om Sandheden om Forholdene i Danmark ikke kun
de være tilstrækkelig for Tiden. Meddelelserne maa i værste Fald betegnes
som forhastede.
Den eneste danske Politimand, som i Gaar mistede sin Stilling, var Poli
timester Vollquarts fra Randers. Fordi Byen flagede paa halv Stang efter
Henrettelserne, er Politimesteren blevet afsat fra sit Embede og paa tysk
Krav forvist fra Jylland. Han vil nu faa Stilling paa Politigaarden i Kø
benhavn, til Krigen er forbi.
-

Tyskerne har indleveret en ung Dansker, Kaj Schiørring, Aaboulevarden 18,
som Lig til Retsmedicinsk Institut med Oplysning om, at han var blevet
saaret under Ildkampen i Aabenraa i Onsdags og senere død af Lungebetæn
delse. Schiørring saaredes under Skydning paa Trappen til Lejligheden Aa
benraa 10, tilhørende Georg Kvistgaard der arresteredes sammen med K Jes
sen Schmidt og Bendt Jessen Schmidt, Graabrødretorv 14, Monthe Østerby
og Arne LUtzen Hansen, Adresse ukendt. Arrestationerne er Udløbere af
Aarhusaffæren (Ulrich-Kæraa etc).
De øvrige arresterede fra Aabenraa h~r Forbindelse med Emdrupvejaffæren.
Det er: Poul Hilmer Nedergaard Petersen, Villy Gerhard Olsen, Knud Børge
Jensen, Henry Nees, Robert Sørensen og Viktor Mehl. Det var et rent og
skært Tilfælde, at disse to Sæt Arrestationer fandt Sted samtidig i sam
me Gade i København.
Den dræbte Schiørring var Søn af Arkitekt Schiørring, Nevø af HRS Geo K
Schiørring. Hanvar uddannet paa den niels brockske Handelsskole og har
under Krigen i Periode været ansat i Sverige.
4 revolverbevæbnede Mænd har i Helsingør overfaldet Fru Redaktør Kai Ot
ting i hendes Lejlighed. De afhørte baade Fruen og hendes 12 aarige Dat
ter om, hvor hendes Mand, der forlod Landet efter 29. August, nu befinder
sig.
Dyrlæge H C Hovmann, Øster Toreby, er anholdt og ført til København.
Den 30 aarige CB-Betjent Josef Jepsen, Haderslev, der si~.tedes for at ha
ve slaaet en tysk Soldat ned med sin Gummiknippel, har, skønt han handle
de i Embeds Medfør, faaet 4 Aars Tugthus, at afsone i Tyskland.
Der afgaar Torsdag en større Transport Fanger fra Horserød til tysk Kon
centrationslejr, saavidt vides Oranienburg. Blandt dem er Fanger, som i
de sidste Dage er overført fra Vestre. Der vil derefter være god Plads
baade i Vestre og i Horserød
I
En tysk Sprængkommando har uskadeliggjort en Bombe, der 15/1 var hængt
paa Haandtaget til Slagtermester Stenbergs Forretning, Holbergsgade 2 i
Aarhus.
Sabotagevagten hos Jepsens Savværk i Gladsakse afslog i Aftes et Angreb
af Sabotører.
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Ved Bombeeksplosionen paa Aalborg Skibsværft 16/1 skete kun ringe Skade.
En Skinne under en Kran blev sprængt. Man fandt ikke flere Bomber ved den
Eftersøgning, som foregik, mens hele Værftet var afspærret Mandag.
En ung Københavner blev forleden efter tysk Krav noteret af Politiet for
at have betragtet tyske Soldater “mit hasserfijliten Blick”, altsaa med
Had i øjnene. Der er dog ikke blevet gjort mere ved Sagen, der minder
slaaende om en kendt tysk Krigsretsdom over en Matros paa et Krigsskib,
som fik 4 Dages ensom Arrest for “Dummes Kopf machen vor den gesammelten
Kriegsvolke”
Efter Mordet paa Kaj Munk betegnes Stemningen i Jylland overfor Besættel
sesmagten som hadefuld. Kun paa Vestkys.ten mærkes ingen Forandring. Bøn
derne lejer stadig Hestespand til Tyskerne for 50 Kr om Dagen
en af de
Ting, der inspirerede Kaj Munk til hans bekendte Adventsprædiken, der
blev hans sidste.
—

Opklaringsprocenteni illegale Sager er dalet fra 30 pCt, da det danske
Politi alene havde dem, og til 0,02 pCt, efter at Tyskerne alene har 0vertaget Undersøgelserne.
Tyskerne har forlangt Vagtpost for hver 500 Meter af de. jydske Jernbanelinjer. Kravet er tilbagevist som uigennemførligt. Det vil, hvis Bevogt
ningen skal opretholdes Døgnet rundt, kræve ca 50,000 Mand. Under Diskus
sionen med den tyske Eisenbahnrat spurgte man fra dansk Side, om Tysker
ne i Polen lod Partisanerne bevogte Jernbanelinjerne. Da der svaredes
Nje, erklærede man, at det vilde man komme til at opleve i Danmark, hvis
man forlangte saa store Bevogtningsstyrker. Tyskerne overtager derefter
selv Bevogtningen af de vigtigste Punkter, bl.a. Rangerterræner og Jern
banebroer.
Der er i Jylland indsat en 600 danske Angivere, som faar 300 Kr om Ugen
og Jernbanekort. De faar Ducør for hver Anholdelse, de foranlediger.
Et Rygte om, at der paa Fyns Stifts Bogtrykkeri i Odense trykkes Indkal
delsesordre til Tvangsarbejde i Tyskland for de tre nyeste danske Aargan
ge, har ikke kunnet bekræftes paa noget kompetent Sted.
Det tyske Sikkerhedspoliti i Aarhus har anholdt Elektriker Poul Riishøj
Rasmussen, der har udgivet sig for tysk Politimand. Han er tidligere
straffet for Tyveri og Bedrageri. I Tiden 5 Novbr
15 Decebr 1943 arbej
dede han for Dagmarhus.
-

Den fra Linnets Kaffeaffære berygtede Politibetjent Susstmann Ment, der
efter at have udstaaet sin Straf traadte ind i Frikorpset, er nu ansat i
Gestapo. Han har sidst gjort sig bemærket ved at lede en Husundersøgelse
i Blidahs Kælderetage. Da dansk Politi kom til, spurgte han sine Kolleger,
hvorfor de kom til en Undersøgelse, som ikke ragede dansk Politi. Han og
den halve Snes Mand, han havde med sig, nægtede at udtale sig om deres
Ærinde.
To tyske Marinesoldater har i Aarhus den 13/1 overfaldet og ud/plyndret
Barbermester Fr. Larsen, Marselis Boulevard 78. De slog ham bevidstløs
og tog 75 Kr fra ham paa en Trappegang. Paa Fredericia Banegaard anhold
tes samme Aften tre tyske Soldater, som havde plyndret en Godsvogn med
Sæbe og Fiskefilet i Daaser.
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Efter Angivelse af en tidligere Ekspedient, som er Nazist, Heine Gulda
ger, har Gestapo i Viborg foretaget Husundersøgelse hos et Byraadsmedlem,
Farvehandler Anders Chr. Pedersen, Guldagers Principal indtil fornylig.
Pedersen var forsvundet. Guldager søger for Tiden Stilling som Politibe
tjent.
Maskinmester Aage Kodahl, Aarhus, der blev frifundet for en Sigtelse for
Sabotage ved den tyske Krigsret, har siden Frifindelsesdommen 24. Novem
ber siddet i tysk Arrest i Aarhus. 10. Januar overførtes han til Horse
rød, hvorfra han ventes ført til Oranienburglejren. Samme Skæbne har ramt
Kommunelærer Chresten Schultz, der blev frifundet samme Dag for en Sig
telse for illegal Virksomhed. De blev overført til Lejren med en større
Transport Fanger fra Aarhus.
En falsk Falckmand har forsøgt at skaffe sig Adgang til Pastor Tange,
Skibhusvej 174 i Odense (Fredens Sogns Præstegaard). Pastoren ligger for
Tiden paa Sygehuset.
Skærveknusningen i Hammerens Granitværk, der leverer ca 700 Tons Skærver
hver Uge til Tyskland, er blevet standset, idet der er blevet hældt Saltsyre i den store Elektromotor. Reparationen vil tage Tid, og den vil ko
ste adskillige Tusinde Kroner.
Gestapo har anholdt Kunsthistorikeren Gustav Lorenzen, Nyhavn 23, sigtet
for “Sabotagehjælp”. Med samme Begrundelse er anholdt Skomager Villadsen,
Hvidovre, Skoleelev Else Baastrup—Thomsen, Frankrigsgade 27, Arbmd. Poul
Christiansen, Femkløvervej 2, Klejnsmed Schou, Sundholmsvej 25, Lærling
Børge Rasmussen, Rosengade 8.
Danskerne i Stockholm samledes Søndag til en Mindegudstjeneste for Kaj
Munk i Clara-Kyrkan. Til Stede var bla. Prinsesse Ingeborg og Prins Carl
og den danske Minister Kruuse. Biskop Aulén prædikede, og den egentlige
Mindegudstjeneste holdtes af den landflygtige Randers-Præst Borchsenius
(hvis xxxxxxxxxxxxxxxxx Juleprædiken offentliggjordes i “De frie Danske”s
Decembernummer). Ilona Wieselmann læste et Digt af Kaj Munk og et Digt
om ham, forfattet af en landflygtig dansk Officer. Der var Kollekt til
Fordel for danske Flygtninge.
Den Fabrik paa Køgevej, som blev saboteret 17/1 fabrikerec~é tysk Krigsma
teriel. I Ruinerne fandtes Lavetter til Luftværnskanoner og Dele til Fly
vemaski fler.
I den danske Radio fra London talte Christmas Møller 17/1 om Edens Tale
og om den russiske Erklæring om Polens Grænser. Han kunde ikke læse den
sidste Erklæring paa nogensomhelst anden Maade, end at Rusland vil re
spektere andre Folk og deres Selvstændighed. De tre skandinaviske Lande
kan kun udlede den eneste Ting af denne verdenspolitiske Begivenhed: At
Rusland som de andre allierede Lande kæmper for alles, ogsaa de mindre
Landes Frihed. Ja, selv Finland burde kunne læse af denne Erklæring, at
der ogsaa er en fri Chance for det finske Folk. Uden Rusland ingen sikker
Fremtid.
I London Radios norske Udsendelse 17/1 sagde Tryggve Lie: Særligt ofte
gaar vore Tanker til det danske Folk og dets Kamp mod Fremmedherredø,m
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met, omend den er forskellig i vore to Lande. For den tyske Terror har
ramt Norge haardere end Danmark. Imidlertid har vi modtaget mange Vidnes
byrd om det danske Folks stærke Samfølelse med Norge. Vi har med levende
Interesse fulgt den voksende Modstand i Danmark og er glade over, at der
nu politisk er skabt klare Linier overfor Tyskland.
Professor i Litteratur ved Oslos Universitet, Dr Vinsnæs, talte om Kaj
Munk, idet han citerede Munks Ord: Det er bedre for Danmark at opretholde
en god Forbindelse med Kristus end med Tyskland. : Kaj Munk vil staa som
en lysende Skikkelse ikke blot i Danmarks, men ogsaa i Nordens Historie.
Han var dansk, nordisk Kristen. Han var det i hele sin Sjæls Lidenskab i
en Tid, da de Værdier, som disse Ord: dansk, nordisk Kristen indebærer,
krævede en Kamp paa Liv og Død. Han veg ikke tilbage, han tog Kampen og
gav sit Liv.
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Den 41 aarige SS-Mand Paul Hennig, Gudrunsvej 34, Charlottenlund, blev
beskudt i Gaar ved 9 Tiden, da han var paa Vej til Jernbanestationen. Da
han gik i det sidste Sving paa Fredensvej ved Hjørnet af Lille Fredens
vej, affyrede nogle Personer fra en Lastbil Skud imod ham. Han besvarede
Ilden med fire Skud, hvorefter Ildkampen standsede, antagelig fordi nogle
rædselsslagne Fodgængere kom ind i Skudlinjen. Lastbilen forsvandt. Paa
Stedet er fundet 7 Patronhylstre. Hennig har været knyttet til “Fædrelan
det” og arbejder nu for tysk Politi.
Revisor Steen Hansen er overført til Horserødlejren.
Antallet af Quislingfolk, som er sat ind til
er Ca. 60. Det drejer sig om Mænd og Kvinder
ligst Ældre. Deres Opgave er at agere norske
Hjælp til illegal Udrejse, hvorefter de skal
ner og Ruter.

Hjælp for Gestapo i Danmark,
i forskellige Aldre, væsent
Flygtninge og at søge at faa
underrette Gestapo om Perso

Gestapo arresterede i Gaar Grosserer Foght, Indehaveren af det kendte Ma
nufaktur en gros—Firma paa Raadhuspladsen. Man foretog Ransagning i Lage
ret, men fandt intet. Foght arresteredes i December, da en af hans Medar
bejdere, Otto Søderberg, rejste til Sverige, men han blev dengang hurtigt
løsladt.
Efter Røveriet af Politiuniformer i Nørregade i Gaar skete der paa Køben
havns Politis ekstraordinære Generalforsamling i Studenterforeningen om
Eftermiddagen det usædvanlige, at Deltagerne visiterede hverandre for at
sikre sig imod Bomber.
Sabotagen mod Hellerup Flødeisfabrik har “modsat Fortegn”. Indehaveren
har længe været forfulgt af Nazister, og der har været Razzia hos ham.
Danske Sabotører angreb forleden Aften Flyvepladsen paa Kløvermarksvej og
tvang de militære tyske Vagtposter til at sta.a med Hænderne i Vejret,
mens de fjernede en Del danske Vaaben fra et Oplagsrum.
5 af de Internerede fra Maria Theresienstadt er vendt hjem til Danmark.
Det drejer sig om Personer, der blev slæbt med ved en Fejltagelse, deri
blandt 2 af Kommandørjnde Schultz Døtre. De har skrevet un~der paa intet
at fortælle om Opholdet i Jødelejren.
Alt andet maa nu vige for militære Hensyn i Jylland. Paa Odderbanan sus
penderedes forleden normal Trafik, fordi Lokomotiverne skulde bruges til
Troppetrans porter.
Den tyske Soldatersender Calais, Deutschen Kurzwellensender, meddelte
17/1, at den i Rusland afsatte General von Rundstedt er taget til Fange
af Englænderne i Italien, hvor han gjorde Tjeneste som Underofficer.
Der er i Hildesheim indrettet en Koncentrationslejr for Drenge, i FUr
stenberg en Koncentrationslejr for Piger. Børn mellem 10-13 Aar skal nu
gøre Arbejdstjeneste i Tyskland. Arbejdstiden for Kvinder forhøjes til
10 Mdr.
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En københavnsk Skræder fik forleden Besøg af en tysk Soldat, som bestil
te sig et Sæt Tøj. Da der var taget Maal, bestilte han endnu to Sæt.
Skræderen nægtede at levere mere end eet. Soldaten kom da tilbage med to
Kammerater og betilte Tøj til dem efter de Maal, som allerede var taget.
Skræderen ringede fra sit Baglokale til Værnemagten og erklærede, at de
tre Soldater antagelig var Desertører, siden de alle skulde have civilt
Tøj. De blev afhentet af Feldgendarmeri, og Skræderen har ikke set dem
siden.
Der er i Kolding, Fredericia, Haderslev og Aabenraa meddelt, at de Arre
stanter, som 15/1 blev ført til Horserød fra Kolding Arrest, muligvis vil
blive sendt til Tyskland.
Restaurant “ambassadør” i Odense blev Tukket, fordi Publikum efter tysk
Udsagn h8vde truet de tyske Soldater, som besøgte Restauranten, med knyt
tede Næver og “ved at lade, som om de beskød dem med Pistoler”.
Politiet i Odense har, under Protest, til Tyskerne udleveret, den 18 aari
ge Poul Skjerning, der er alvorligt lidende af Tuberkulose. Skjernings
Forsvarer, ORS Lollesgaard, har forgæves forsøgt at faa Lov at føre hans
Sag for den tyske Krigsret. (Skjernjng var tiltalt for Meddelagtighed i
Overfaldet paa en tysk Officer). Krigsretten udpegede i Stedet for som
Forsvarer den berygtede Nazist, Landsretssagfører Holger Bryld, der har
været Frikorpsmand. Skjerning blev derefter idømt 1 Aars Fængsel.
De fra anden Side stadigt forekommende Meddelelser om, at Bankassistent
Ebbe Rasmussen, Aalborg, som flygtede 12. Januar, kun iført Pyjamasjakke
og Benklæder skulde være anholdt, er ikke rigtige. Rasmussen krøb under
Flugten ind gennem et Tagvindue til en syg og sengeliggende Repræsentant
Jensen, som Tyskerne faa Minutter efter anholdt og slæbte af med. Inden
Tyskerne opdagede Fejitagelsen, var Rasmussen over alle Bjerge.
Den danske Centraladministration har nedlagt en formel Protest imod, at
Schalburgkorpsets Medlemmer benytter danske Uniformer med Distinktioner.
I Forbindelse med Politiforhandlingerne er der fra tysk Side fremsat Krav
om, at Tyskerne skulde have Adgang til at laane danske Straffeakter. Det
vil altsaa sige, at de skulde kunne blande sig i alle d~nske Sager og faa
alle Oplysninger af dansk Politi. Der foreligger endnu tkke noget om det
te Kravs videre Skæbne.
Der foreligger en Opgørelse over Antallet af “danske” Faldne paa østfron
ten. Det drejer sig dels om Hjemmetyskere, dels om SS-Folk.
Antallet af Faldne var i 1940 2, i 1941 90, i 1942 286, i 1943 126 (I
Midten af 1943 blev Frikorpset forlagt til Kroatien). af de ialt 504
Faldne havde 4 begaaet Selvmord. Før de nævnte fire Aar var Antallet af
faldne SS-Folk 0—34—229—66.
Tyske Soldater paa March har 14/1 om Aftenen mishandlet en odenseansk
Cyklist, Formand Harald Jørgensen, Kanslergade 9, antagelig, fordi de
blev nervøse over, at han i Mørke kørte udenom dem.
Den ny Kabelhrønd, som blev ødelagt af en Bombe Natten til 15/1 ved Sund
holmsvej, indeholdt et 6000 Volts Kabel til den tyske Støjsender paa Ama
gerfælled. Senderen blev ved en Eksplosion sat ud af Funktion.
108

INFORMATION

20/1 1944

En 19 aarig tysk Soldat er Natten til Lørdag blevet dræbt paa Københavns
Hovedbanegaard. Han stod i en Godsvogn under Rangering. Stødet var saa
voldsomt, at Skydedørene klappede i og knuste hans Hovede.
Der var i Aftes i Cafe Tuborg i Sverigesgades indbyrdes Kamp mellem tyske
Soldater. Den nye dansk-tyske Udrykningspatrouille ankom, karabinbevæb—
net. Nogle Soldater anholdtes af Patrouillens Feldgendarmer.
Der var i Aftes Taaregasattentat mod “Heidelberg” og “Mayfair”. Dans-kere
i tysk Uniform paagreb det sidste Sted Gerningsmanden. Det viste sig at
være en Schalburgmand!
En Brandbombe eksploderede Natten tili Gaar udfor Slagtermester Chr. Ras
mussens Forretning i Mejlgade 41 i Aarhus. Butiksruden og 90 Butiksruder
i Nærheden knustes.
SS-StandartenfUhrer Molder (?) er blevet Dr. Mildners Efterfølger som
Chef for Gestapo i Danmark under Politigeneral Pancks. SS-Standardføreren
var Gestapochef i Berlin indtil fornylig.
Paa et Møde, den svenske Forfatterforçning har afholdt til Kaj Munks Min
de, udtalte Frederik Ström: Vi, Sveriges Studenter, ønsker at hylde den
store Repræsentant for Danmark, der er faldet i Kampen for Danmarks og
Verdens Frihed. Baade hans Liv og hans Død var et Vidnesbyrd om den Sand
hed, at Meneskeaanden ikke kan knuses ved Vold.”
Bukarest Radio har advaret rumænske Embedsmænd i besat russisk Omraade
mod at forlede deres Poster. Straffen vil blive Militærlovens Straf for
Desertation.
Foruden de tidligere nævnte Arrestationer i Aarhus, er følgende arreste
ret: Inkassator Bjerregaard, østboulevarden 1, Studine Ragnhild Nielsen,
Student Erik Leon Overvad, St. Pauls Plads 7, Tandlæge Else Kristensen,
—Dalsgaard, Husassistent Ebbe ørskov, St. Pauls Plads 7, Timelærerinde
Annette Dagmar Nielsen, Pontoppidansgade og Frk. Boeris, Skanderborgvej.
Det viser sig, at Revisor Steen Hansen afsoner 3 Mdrs. Fængsel for ille
gal Virksomhed i Horserødlejren.
Gestapo har arresteret en Svoger til den anholdte Grosserer Foght, Raad
huspladsen. Hans Navn er Andreassen. Anholdelsen foretoges af 30
tredi
ve
tyske Politimænd, og Andreasen fik Haandjern paa. Foght ventes løs
ladt inden længe.
-

-

4. tyske Arme ved østfronten har faaet Reserver tilført fra Frankrig,
Belgien Holland og Norge. Af 383 Regiments 2. Batl. er kun 7 Mand tilba
ge.
I Quislingepressen offentliggøres for Tiden daglig smaa Propagandanotit
ser paa Engelsk. Man regner paa den Maade med at faa fjendtligt indstil
lede Personer til i Nysgerrighed at læse dem.
I tyskledede Fabriker i Norge er det blevet forbudt norske Arbejdere at
søge Tilflugtsrum under Luftalarm. Den, som gør det, behandles som Deser
tør.
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Frihavnen var afspærret i Gaar Eftermiddag paa Grund af “Telefonsabota
ge”. Stemmen i Telefonen meddelte, at et tysk Ammunitionsskib paa 6000
Tons vilde eksplodere. Man rømmede derefter for en Sikkerheds Skyld hele
Terrænet. Intet skete.
Svensk Radio meddelte i Aftes, at Mordet paa Kaj Munk er fuldt opklaret
men at Sagen maa henlægges uden Anholdelser. Himmelstrup har aflagt Rap
port i København. Meddelelsen kan bekræftes. Den kan jo heller ikke siges
at komme uventet.
Til Tidningernes Telegrambyrå’s Korrespondent har Dr. Best udtalt, at man
fra tysk Side ikke havde til Hensigt at ændre det danske Politis Beføjel
ser. Der havde ikke været ført Forhandlinger derom, men derimod om fælles
Optræden,i visse Tilfælde, og disse Forhandlinger er endt med positivt
Resultat (De fælles Udrykningskommandoer paa 6 Mand)
En indre Strid i Quislingpartiet har vakt Opmærksomhed baade i Norge og
Sverige. Den drejer sig om, hvorvidt de Sindssyge kan være Nazister. Ple
jer Ragnvald Mitbø ved Opdal Sindssygehus har fordelt Fritt Folk blandt
de Sindssyge og hvervet mange af dem for Partiet. Derefter har Partiets
Fylkesmand, Evadsheim i Molde, klaget til sine Overordnede, idet han med
deler, at de Sindssyge hilser med Heil og Sæl, naar Kontrolkommiteen, som
han er Medlem af, ankommer. De vil ud af Hospitalet, og forlanger Lægerne
og andre ikke Nazister indespærret i Stedet for. De skriver Breve til den
tyske Fører og forlanger, at Evadsheim skal videresende dem. Nogle af Pa
tienterne har siddet inde i over 20 Aar, og mange er uhelbredelige. E
vadsheirn foreslaar Plejeren, der paa andre Maader er vanskelig, og som u
standselig rejser til Partimøder, erstattet med en anden.
Quislingmanden Per Reidarson har haft Premiere paa Nationalteatret paa et
præmieret Stykke “Sidste Skriket”. Den foregik efter mange Besværlighe
der. Først brændte det paa Scenen og Indehaveren af Hovedrollen arreste
redes sammen med flere andre Skuespillere, deriblandt den her i Landet
kendte Per Aabøl. Man gav Hovedrollen til en anden, men han flygtede til
Sverige. Saa slap man den oprindelige Indehaver ud, men han flygtede og
saa. Derpaa blev den nu løsladte Aabøl syg. For at sikre Premieren satte
man Politivagt i Teatret og i Skuespillernes Hjem, saa.de ikke kunde flyg
te. Stykket viste sig at være noget Tøjeri og blev efter faa Dages Forløb
erstattet med Kehler’s “Ullabella”.
Overlægen ved Vestfold Sygehus, Dr.med. Anton Jervell, er blevet arreste
ret af Sikkerhedspolitiet i Oslo i September. Han sidder endnu. Lægen an
klages for Sabotage med den Begrundelse, at han har xxxxxxx ladet Kvinder
med Kønssygdomme forlade Hospitalet, før de var smittefri.
At gaa med Nissehue har for nogen Tid siden i Norge været strafbart, idet
man ansaa det for en Demonstration i Lighed med Roal Airforce-Huerne her
i Landet. Alt med Ni sser var strafbart, endog Nissetegninger. I Anledning
af Julen maatte Myndighederne dog i højtidelige Skrivel ser give Tilladel
se til Anvendelsen af Nisser i Dekorationsøjemed. Man maatte dog kun gøre
vanlig Brug af Nisser”. Under vanlig Brug faldt dog ikke Nisser som spi
ste Grød, idet det var en Demonstration at minde nogen om Mad.
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Aarhus Politi fik i Aftes Kl 19.45 telefonisk Besked om, at der var an
bragt e n tidsindstillet Bombe under Blokpost 4 paa Godsbanegaardens Ter
ræn. Bomben vilde eksplodere 19.50. Personalet tog i første Omgang ikke
Hensyn til Advarslen men da der blev ringet igen, dirigeredes alle Tog
bort fra dettruede Sted og Personalet flygtede. Bomben sprang og Blokpo
sten kom i Brand, fordi et Rum hvori Lamper blev gjort i Stand, kom i
Brand. Ilden næredes af Lampeolie i Tønder. I Løbet af en Time var hele
blokposten ødelagt
Der var i Gaar i Aarhus endnu 3-4 Eksplosioner, men de skete paa en af
Tyskernes øvelsespladser, og man ønskede ikke fra tysk Side Assistance,
saa det vides ikke, hvad der er sket.
Det er ved Politiundersøgelse godtgjort, at det danske Politis Visumkon
tor, hvis Chef og Personale er flygtet til Sverige i høj Grad har været
bestikkeligt. SaavelPolitifuldmægtig Leifer som hans iTø~j~re Haand, Overbe
tjent Folmer Larsen, har for Betaling hjulpet Folk ud af Landet. Folmer
Larsen var indtil 29 August anset for at være Antisemit. Leifer har truf
fet Aftaler ved store Frokoster.rundt om i Byen, og det er ved Vidneafhø
ringer godtgjort, at han har modtaget betydelige kontante Beløb. Baade
han og Folmer Larsen vilde være blevet afskediget af Politiets Tjeneste,
hvis de ikke havde foretrukket at flygte. Med dem flygtede to Kontorda
mer, h vis Andel i Sagenikke kendes. Leifer var anset for at være tyskvenlig. Det vides, at han ikke for længe Siden spekulerede paa at gaa o—
ver i Forlagsvirksomhed med tyske Bøger. Højere Myndigheder greb ind og
Planen gik i Vasken
Ved Forhandlinger mellem Varedirektoratet og Dansk Røde Kors er der op
naaet Tilladelse til, at der sendes Røde Kors Pakker til danske Statsbor
gere i tysk Fængsel. Der maa e nGang hver Maaned sendes 1 kg Ost, 1 kg
Sukker, 1/2 kg Smør, 100 g Shagtobak, 20 Cigaretter og en Æske Spinat
etc. De danske Myndigheder betaler Udgifterne ved Forsendelsen. xx
Politiet har nægtet at udlevere et Antal Pistoler til Tyskerne, svarende
til det Antal private Pistoler med udfilede Slagstifter, som er fundet
blandt den Portion afleverede Vaaben, Tyskerne har hentet i Vestre Fæng
sel. Man henviser til, at Vaabnene stammer fra den første Tvangsafleve
ring her i Landet, og at Protesten forlængst burde være nedlagt.
Gestapo har i København anholdt Biblioteksassistent Frk. Baastrup Thom
sen, der gik paa Biblioteksskolen. Hun er Søster til de to arresterede
Aarhuslæger Baastrup-Thomsen. I Hornslet er arresteret to Sønner og en
Datter af Læge Thomsen, sammenmed enung Bankassistent og en Landmand
Hele Kystpolitiet i Hasle, 7 Mandial t, flygtede til Sverige, efter at
den svenske Radio havde udsendt den fejlagtige Meddelelse om tysk Aktion
mod dansk Politi. Den ene af Betjentene, som var gift, tog sin Hustru med
i Baaden
Den tidligere omtalte arresterede Svoger til Grosserer Foght, Andreasen
er identisk med Grosserer Holger Andreasen, Hambroesgade. Han har rejst
meget i Sverige og Tyskland under Krigen. Sigtelsen gaar ud paa Spionage.
Foght er løsladt
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Den engelske Presse hævder, at det var Udsendelsen oaf Meddelelsen om
tysk Aktion mod dansk Politi, som fik Tyskerne til foreløbigt at skrin
lægge Planerne. Londons Radio erklærer, at det danske Politi har ført en
sejg Kamp og optraadt korrekt
for korrekt vil Tyskerne sige. Man adva
rer mod den Infilltration, som de fælles Udrykningskommandoer betyder
Sagen xom Kaj Munk vil om nogle Dage blive henlagt som opklaret, men ui
gennemførl ig.
-
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Fru Elisabeth Luz Lorentzen, Carit Etlarsvej 11, som i Gaar blev saaret
af 5 Revolverskud, er tyskfødt. Fruen har Tilknytning til Kredsen omkring
Skandinavisk Telegrambureaus tyske Redaktør, Gilbert. Hun synes at have
beskæftiget sig med Gilberts Forlagsvirksomhed. Motivet er endnu ganske
uopkla ret.
(En enkelt af Gilberts Medarbejdere har vist tydelig Ængstelse for Schal
burgkorpset. Han opholder sig p.t. i Berlin. Muligheden for et indre Op
gør lader sig derfor endnu ikke helt afvise). Fru Lorentzen er norsk gift,
m~separeret. Hun boede til Leje i en flygtet Jødes Lejlighed.
Kriminalbetjent Th. Larsen, Helsingør, blev Natten til i Gaar dødeligt
saaret paa en Baadebro nær Byen. En Baad med flere Personer afsejlede fra
denne Bro til Sverige. En tysk Patrouille nærmede sig. Paa Broen stod Th
Larsen sammen med en ung Mand. Da tre Tyskere gik frem, gik Larsen nogle
Skridt hen imod dem, idet han sagde: Det er det danske Kriminalpoliti.
Tyskerne sigtede paa ham og raabte Halt~ Da Larsen stak Haanden i Lommen,
rimeligvis efter sit Politiskilt, skød de. En Kugle gik gennem Maven og
satte sig fast i Rygmarven, hvor den lamede et Nervecentrum. Th Larsen
førtes bort i Ambulance og overførtes senere til Bispebjerg Hospital i
København. Den unge Mand, Leif Olsen, blev anholdt. Han tilstod, at han
havde baaret Kufferter for Flygtninge. Tyskerne affyrede uden Resultat en
halv Snes Skud efter den bortsejlende Baad. I Sagen eftersøges en Politi
mand fra Helsingør Politikontor, Bruun.
Alle Indbyggere i Blokhus, undtagen Indehaverne og Personalet i Pensiona
ter og Hoteller i selve Byen, skal nu forlade Hus og hjem. Ialt 300 Per
soner skal inden 14 Dage begive sig til en Linie øst for Hjørring-Brøn
derslev-Nr Sundby. Ca 60 Sommerhuse ved Blokhus vil blive nedrevet.
I Forbindelse med Ulrich-Kæraa Sagen fra Aarhus er i Hesselager paa Fyn
anholdt den 72 aarige Jens Jensen og hans 68 aarige Hustru.
Herredsleder i DNSAP Poul Kummerov, i hvis Ejendom i St Lyngby bevæbnede
Mænd trængte ind den 10. Januar, havde angivet Jøder til Gestapo. Dette
er blevet fastslaaet ved Undersøgelsen efter Angrebet.
To Mand af Besætningen xx paa “Fuglen” af Ærøskøbing, som laa for Anker
i Trykkerdamsbugten ved Helsingør, Poul Poulsen og Niels P~tersen, er i
Skibets Jolle flygtet til Sverige.
Arbejder Ole Riis, Nykøbing M, er blevet anholdt af Gestapo, sigtet for
at have købt en Pistol af en af de russiske Soldater ved Hanstholm.
En Ildiøs, der den 14./1 opstod i Kælderen til Direktør Bolvigs Ejendom
Lindorffs Alle 3 i Hellerup, menes at have Forbindelse med Telefontrusler
mod Direktøren, der beskyldes for at have skadet den tyske Værnemagt.
Der er for tredie Gang forøvet Sabotage mod den rumænske Ministers Bil i
Garagerne i Gesandtskabet, Høyrups Alle 34 i Hellerup. Dennegang blev to
Biler ødelagt.
Tysk Statsborger Seested, Howitzvej 67 D I, har den 15. Januar overfaldet
to CBere og anholdt en Natvægter, som han slæbte ind paa Politistationen.
Vægteren var i Uniform og i Tjeneste~ Seested er af dansk Politi overgi
vet til Feldgendarmeriet.
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Skaderne hos B & W var følgende: 4 Dieselmotorer, der blev benyttet i
Kraftværket, beskadigedes, et elektrisk Relais ødelagdes, Gear og Dynamo
til en Skibsskrue til en Hamburg-Amerika-Baad blev ødelagt, Generatoran
lægene ved Kajen overfor Sukkerhuset bortsprængtes fuldstændigt. En 6 kgs
Trotylbombe paa en Dieselmotor sorang ikke. Skaden anslaas til halvanden
Million.
Den tyske Censor Wagner Friedrich Waschnitius vaagnede forleden op i “sin”
Lejlighed i Gernersgade 65 ved, at en Stige blev sat til Vinduet. Han a
larmerede Politiet, som imidlertid kun fandt Stigen.
Hauptgefreiter Friedrich Labahn, Feldpostnr 28.313, blev den 16. Januar
paagrebet af dansk Politi paa Taget af.en Ejendom i Helsingør. Han havde
stjaalet,en Oksesteg i Restaurationen i Ejendommen. Han var iført en
stjaalen Overfrakke, i x hvis Lommer man fandt Skocrem og Krydderier, som
ogsaa var stjaalet.
Den tyske Værnemagt har hos K~iineren i Hirtshals forlangt Fdrtegnelse 0ver alle Personer, som staar i Folkeregistret. Da det blev afslaaet for
langte-og fik-man skønsmæssig Oplysning om, hvormange Personer, der er
tilmeldt Folkeregistret, hvormange af dem, som er Børn, og hvormange, som
ikke er ansat i krigsvigtige Foretagender....
Den tyske Kommandant i Aabenraa har frabedt sig Kongemærker paa Butiks
vinduer.
Besætningen paa en tysk Damper i Københavns Havn skød den 17. Januar~i
Nervøsitet paa en af Søpolitiets Baade, men ramte ikke.
De 1000 Mand, som skal indkvarteres i Esbjerg By rundt hos private, og de
2000, som skal indkvarteres paa Fanø, vil, ligesom de “mange Tusind”, som
skal ligge i Esbjergs Omegn, ankomme direkte fra østfronten. Tropperne
har i tre Aar opholdt sig i Rusland. Om ca 2 Maaneder skal de flyttes ud
i nybyggede Bunkers.
Det er forbudt Foreninger at afholde Kaj-Munk-T~1indeaftner.
Den ofte straffede danske Statsborger Svend Evald David~~en har i Aalborg
udgivet sig for Svensker og bedt om Hjælp til at komme Od af Landet. Der
efter har han angivet Folk, som har støttet ham, til Gestapo. I den An
ledning er Barbermester Marius Jensen den 18./1 blevet anholdt af Tysker
ne.
Gestapo har i Hjørring anholdt Maskinarbejder Niels Kr Lund og hans Hu
stru. Anholdelsen har antagelig Forbindelse med en Meddelelse, som Lunds
modtog kort før Jul. Den gik ud paa, at deres Søn, Kaj Roland Lund, som
de troede var i England, nu sad fangen i Vestre Fængsels tyske Afdeling.
Der var den 19.11 livlig Skydning i Avedørelejren. Aarsag ukendt.
De Mennesker, som er vendt tilbage fra Jødeinternatet i Theresienstadt,
er foruden de førnævnte to Døtre af Kommandørinde Schultz, som frivilligt
fulgte deres Mor, en Aldersrentenyder Julius Grothen og en Skrædermester
Pinckas Braumann. Med dem fulgte et 7 Aars Barn, Inge Lise Jensen, hvis
fraskilte Mor, der er Jødinde, stadig befinder sig i Lejren
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En Del af Stationspersonalet i Næstved er flygtet til Sverige, i Anled
ning af, at der er foretaget en Del Anholdelser i Byen, efter at nogle
danske Militæreffekter er bortkommet i Næstved under Transport til Tysk
land.
Kommandanten for den tyske Marineafdeling i Hals har den 19/1 i beruset
Tilstand paa aaben Gade skudt efter en Dame og hendes 11 aarige Datter.
De søgte Dækning og blev ikke ramt. Senere skød han efter en Reservebe
tjent, der maatte tage fat i Pistolen for at undgaa at blive ramt. Senere
terroriserede Kommandanten med Pistol i Haand Restaurationsgæster, indtil
en Politimand greb ind. I Rønne har dansk Politi under lignende Omstæn
digheder afvæbnet en tysk Marinesoldat paa en Restaurant.
Gerningsmanden til Taaregasattentaterne mod “Mayfair” og “Heidelberg” er
Vagtmester i Schalburgkorpset, Victor Regelov Jensen. Han blev paagrebet
af to Frikorpsfolk, som troede, han var Sabotør.
Axel Saltos Søn, Adam Heide Salto, er anholdt af Gestapo.
Justitsministeriet har henstillet til Politiet om at imødekomme Tyskerne,
naar der, som det allerede er sket flçre Steder, kræves Fortegnelse over
samtlige Køretøjer med gyldigt Mærkat.
Reglerne for Besøg og Forsendelse etc i Horserødlejrens Reglement er føl
gende:
Man kan faa Tilladelse til eet Besøg om Maaneden ved skriftlig Henvendel
se til Lejrkommandanten. Der maa sendes Brev 2 Gange om Maaneden, Pakke
een Gang. Den maa indeholde Vasketøj, Linned, Tobak og Slikkerier, men
ikke Mad, da “Kosten er god og rigelig”. Der maa sendes een Bog af upoli
tisk Indhold, men ingen Blade af nogen Art.
I den Transport, som den 20 /1 afgik til Koncentrationslejren Oranienburg
Ved Berlin befandt sig Formanden for Sønderjydsk Ungdom, Kommunelærer
Johs. Fosmark, mod hvem ingen Sigtelse er rejst. Efter hvad hans til Sve
rige flygtede Stedsøn, Hans Fosmark, har oplyst, skal Faderen i Forhør
have indrømmet, at hvis han havde kendt Navnene paa Folk, som skulde ta
ges som Gidsler, vilde han have/ advaret de paagældende.
De Sabotører, som forleden ødelagde Danadkos Værksted i Sydhavnen, medtog
fra Kontoret Pengekassen, som ogsaa indeholdt Papirer. Senere fik Sikker
hedspolitiet en Opringning om, at Kassen stod til Afhentning i BT Centra
len. Der manglede ikke en Øre.
Den svenske Radios Melding om en lang Række nye Arrestationer i Kolding
kan bekræftes. I Aarhus er Antallet af Arresterede nu oppe paa 80.
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En revolverbevæbnet Mand har 21-1 fra to CB-Betjente, som holdt Nattevagt
paa Godthaab Telefoncentral, røvet to Staalhjelrne.
En dansk SS-Mand, Kaj Hansen, er den 21-1 om Aftenen fundet saaret og
hjælpeløs paa Hjørnet af Vestre Boulevard og Studiestræde. Han hævder at
to CBere, som han havde været i Selskab med, har slaaet ham ned.
Ved Bombeattentat 21
1 er Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev paany
blevet ramt. Denne Gang gik det ud over Fabrikkens Bore- og Høvlemaskine,
en kostbar Specialmaskine. Sprængkommandoen fandt i den ødelagte Maskine
4 Bomber, som var forsaget
-

Der var paa Grund af en Rygtekampagne, stærk Nervøsitet i København hele
Lørdagen. Det hed sig, at Tyskerne eller Schalburgkorpset havde rekvire
ret mange Biler til en stor Razzia. Det var kun Rygter. At der var rekvi
reret Skibe i Havnen øgede Nervøsiteten. Sa vidt vides, er der beslaglagt
4 af de hurtigste af Englandsbaadene og 2-3 af Bornholderbaadene. De skal
antagelig anvendes til et Forsøg paaat redde indesluttede tyske Tropper
bort fra den russiske Side af den finske Bugt.
Ialt 77 Danskere førtes Torsdag fra Horserødlejren og fra Aarhus og Fre
dericia til Koncentrationsléjr i Tyskland. Navnene kendes endnu ikke.
Svejts, der varetager Englands Interesser her i Landet, har faaet Besked
om, at det engelske Gesandtskabs Bygning i København skalsættes i brugbar
Stand.
To af Frikorpsets Officerer, deriblandt dets Næstkommanderende, Thor
gensen, har prøvet paa at komme i Nummer igen i den danske Hær. Thor
gensen har erklæret, at da Tysklands Sejr var sikker, vilde han søge
sin Afsked. Ingen vilde paa Krigens nuværende Stadium kunne beskylde
for at have forladt en synkende Skude.

Jør
Jør
om
ham

I Næstvedsagen om forsvundne danske Militæreffekter er nu ogsaa anholdt
en Reservepolitibetjent ved Jernbanebevogtningen, Hans Egon Schneider An
dersen.
I Ulrich-Kæraa-Sagen er i Randers den 22-1 anholdt Støbegqdsforhandler
Knud Kirstensen.
CB-Betjent Jens Nielsen, Nakskov, blev 19-1 anholdt, fordi han efter et
Sammenstød med en tysk Civilperson paa Gaden havde skældt denne ud.
Tyske eller russiske Soldater har Natten mellem den 18 og 19 i Lyngby i
Nordjylland skudt 8 Skud gennem Vinduerne i et Beboelseshus. Ingen blev
ramt.
Sabotørerne, som den 20-1 ødelagde tyske Biler i et Værksted i Sydhavnen,
ankom i en tysk Røde Kors Bil.
Installatør Dahl Jensen, hvis to Forretninger i København blev ødelagt
ved Sabotage, har udført Arbejder i Tyskland og har averteret efter Ar
bejdskraft.
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En Del Politimænd i Randers Politikreds har forladt deres Tjeneste og er
forsvundet. Paa tysk Krav har Politiet oplyst, hvem det drejer sig om, og
hvornaar de er forsvundet, mens man har afslaaet at give Oplysning om
Aarsagen.
Den russiske Regering har i et officielt Communique anklaget Tyskland for
nye Grusomheder. Det hævdes, at Tyskerne i de sidste Maaneder har druknet
Tusinder af Russere i Sortehavet ved at bringe dem omBord paa Baade i
Havne paa Krim og derefter sænke Baadene. Denene Gang skal det have dre
jet sig om 5000 Indbyggere fra Sevastopol, den anden Gang om et lignende
Antal saarede.
SS-Bladet “Das schwarze Korps” roste i sit Nummer for 16 December de dan
ske Frivilliges Indsats paa østfronten og oplyste sine Læsere om, at Dan
mark ikke var okkuperet, men kun af den tyske Hær sikret mod Angreb ude
fra. Den danske Stat har bevaret sin Suverænitet og har fuldkommen frie
Hænder med Hensyn til Lovgivningen, Administrationen og økonomien, og
Konge og Regering nører de bedste Hensigter, men i et demokratisk Land
betyder det ikke nok, naar de gode Fortsætter ikke deles af alle Borgere.
En Del af de faste Arbejdere paa Aalborg Værft, har besluttet at søge Ar
bejde andetsteds, da de mister for rhegen Arbejdsfortjeneste paa Grund af
ustandselige falske Bombealarmer.
I den sidste Prædiken, som Kaj Munk holdt udenfor Vedersø, Prædikenen i
København Domkirke 5 December (Prædikantens Navn var ikke offentliggjort).
hed det bl.a. :“
Romerne troede, at blot man slog de Kristne ihjel,.
saa var de døde. Men de Kristnes Blod er en Udsæd. Naar man slog dem i—
hjel, blev de flere. Man taler om Fritænkeriet, om den nye Kønsmoral, om
Teknikkens Forbandelse, om de unges Materialisme. Det er altsammen betyd
ningsløst. Søgelyset skal rettes mod os selv. Hine første Kristne stod i
meget tilbage for os, de var fattigere, de var fulde af Overtro og mang
lede Indsigt i Lægevidenskaben, de var maadelige Prædikanter. Men Kristus
var den levende, fulde Virkelighed, for dem. Hanhavde kaldt en Storm af
Ulykker ned over dem. Ogsaa det Mod havde han. Man hører sommetider pæne
Mennesker nutildags sige: Ja vi tør godt vove noget selv, men det vil jo
ogsaa komme til at gaa ud over andre, og saa lader de være med at gøre
noget for disse andres Skyld og hytter derved ogsaa sig ~selv for de an
dres Skyld. Kristus var en Kriger. Han stod forrest i Kakiipen men veg ikke
uden om at xxxxx drage sit Mandskab med sig derhed, hvor Død og Lenilæ
stelse var Heltens Løn. Og de gik der uden Tøven. Stolte “Saare glad ved
at være van~rede for hans Navns Skyld”. Aa, mine kristne Venner, det er
derhed vi skal. Ikke for vor egen Skyld. Ikke for at sikre os Billet til
Parkettet i Himmerig, men fordi vi jo dog er Kristne, hvor lunkne og søv
nige kristne vi saa end er, vi er kristne dvs vi har faaet Riget betroet
Verdensmagthaverne mødes mid de saakaldte fromme Kristne deri, at
der ikke maa tales Politik i Kirken. Deri tjener Kirken dem gerne, saa
længe de fører en Politik, der ikke er Kristus fremmedartet. Men slaar de
ind paa Veje, som Kristus har betegnet som dem, de r fører stik imod Guds
Vilje og derfor til Afgrunden for Folkene, da var Kirken ikke Jseu Kirke,
om dentav. Thi at tie overfor Synden er at tale Djævelens Sprog. Naar
Kristus tordnede mod de Rige, naar han hudflettede Farisæerne, var han jo
inde p.aa det økonomiske og juridiske Gebet. Naar de Kristne nægtede at
ofre til Kejserens Billede, var de inde i aabent Oprør. Gud naaxdeos, om
vi ikke forstaar, at just det er Kirken til: i hvert øjeblik at aktuali—
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sere Evigheden. Det vilde føre alt for langt i denne enkelte Prædiken at
komme ind paaEnkeltheder. Kun eet vil jeg nævne. Naar der her i Landet
rejses en Forfølgelse mod en særlig Gruppe af vore Landsmænd, bare forxx
deres Afstamnings Skyld, er det kristeligt Ret af Kirken at raabe: dette
strider mod Grundloven i Kristi Rige, den, der hedder Barmhjærtighed, og
det er afskyeligt, for fri e nordiske Sind. Og Kirken maa gaa viderex u
den at lade sig trætte. Sker det een Gang til, da vil vi med Guds Hjælp
prøve at rejse Folket til Oprør. Thi naar dets Idealer trampes under Fo
de, slipper det Forraadnelsens Kræfter ind i sit Sind, og Guds Vrede sæn
ker sig over det
Vort Folk~ Vort Folk Vi er jo en Kristen Menighed, og som Kristne kan
vort Folks Skæbne ikke være os ligegyldig. Der er noget i Lignelsen i Dag
(Math Ev. 25, 1, 1-13) De to Brudejomfruer), der slaar haardt til os ikke
blot som Kristne, men ogsaa som Folk. Et driftigt og vaagent Folk paa
mange Omraader, men i selve Eksistensspørgsmaalet er det løjerligt: Detskubber-sig—nok—Folk. Der lød et Raab ved Midnat. Det var ikke: Brudgom
men kommer. Det var: Ulven kommer~ Krigen brød ind over os. Og her havde
vi ikke Olie i xxxx vore Lamper, og de, der skulde laane os, holdt sig
af Vejen, somdet altid gaar den, der i Tide kunde have draget Omsorg xxx
men lod være. Hvor kan vi gennemisnes af Angst for, at det skal ende med
det danske Folk med, at det som Frugtaf sin Sorgløshed skal staa lukket
ude foran Livets Port, og Livets strenge Herre, der kræver Kamp og Ofre
af sine, skal svare paa vort Raab: Jeg kender jer ikke. Men vi beder om,
at der maa blive lavet lidt om paa Lignelsen
at der maa undes os en
Naadesstund tilat skaffe os lidt Olie til Lampen
Og lad os ikke tro x paa dem, der prædiker ene Selvopgivelse og Fordøm
melse over aandelig Søvn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Der er mange
Tegn paa, at det danske Folk er ved at vaagne af sin aandelige Søvn. Om
Folk med betændte Trosbegreber holder Foredrag cig sender Piecer ud, har
det danske Folk dogholdt Hovedet klart. Og naar det store Publikum i Det
‘kgl Teater hylder Evalds Fiskervise, er det ikke blot et Bravoraab til
den saltfriske Maade, den unge Skuespiller synger den paa, er det ikke
blot en Hilsen til den døde Digter for hans vældige Gave til Folket, er
det ikke blot en Tanke af Ærbødighed og Tak til Kong Christian, ‘der er
vor Kong Christian
det er alt det, menogsaa mere, det er en Tak til den
danske Marine, der altid har vist sig værdig til Nationalsangens Ord. Det
er en Bøn om, at vi alle maa vinde den Aand, der fyldte d~n gigtkrurnmede
Digter i hans Livs to højeste øjeblikke: da han med “Kong~Christian stod
ved højen Mast” hastede mod en ærefuld Grav, og da han med Frelserens
Hjælp hastede frem til noget derudover: Udrust dig Helt fra Golgatha,
løft højt dit røde Skjold. This Synd og Død, du ser det, ja angribe mig
med Vold”.
-

-

Der tales mange haarde Ord om de Unge i vor Tid, og nogle af dem er med
Rette. Men naar det er sagt, saa skal det ogsaa huskes, at det er en Ung
dom, der er frisk og sund og handlekraftig, og xx paa sin egen smukke
Maade har de højeste Idealer i Behold-en Ungdom, der er rede til at sætte
Liv og Lemmer og Ære paa Spil for sit Land og det, den tror paa.
Kirken vil vække Danmark tilat vaagne nationalt, men den vilikke for no
gen Pris nøjes med den Opvaagnen. En Nationalisme uden Kristendom fordøm
mer vi som et Onde. Der blomstrer et Had over Alverden, vildt, fortærende
ondt. Kristus har lært os det stor i med alle Evner og Kræfter at gaa i
mod det onde uden at hade, uden at lade sig svække afxxxxxxxx Had. Kri
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stus har lært os den dyne Forskel paa Retfærdig Straf og saa Hævn. Naar
denne Krig har naaet sit blodige Slut, vil Mørkets Fyrste skrige paa Hævn
fra Gravene. Ogsaa vi kender Folk, der skal gøres op med, men det skal
ske i Guds Navn og ikke i Djævelens. Maatte vi da være rede til hver især, som vi nu kan det fra den Post, hvor vi staar paa, og med de Evner
vi har, uden et øjeblik at skele efter, hvad det kan koste os, at tage
vor Tørn for at hjælpe Jorden fremad mod hans Riges Komme, oghans Viljes
Herredømme her som i hans evige Himmel
Under Razziaen i xxxxxxxKolding, har Tyskerne anholdt ialt 25 Borgere,
deriblandt Børnelægen Karl G. Fuhrmann, Slagtermester Niels Nielsen,
Buntmager Aage Christiansen, Byraadsmedlem, Typograf N. Chr Andersen, J~1anufakturhandler Johannes Torntoft, Her~eekviperingshandler Arnold Jensen,
Herreekvi.peringshandler Jens Tang, Frugthand.ler E. Vestergaard, Buntma
ger Søren Jensen, Snedkermester Henry Larsen
Anholdelserne skyldes alle et Initiativ fra den lokale Gestapochef, som
residerer i Staldgaarden i Kolding. Han gjorde sig fornylig bemærket ved
at anholde en af sine egne Bekendte i Byen, en Vognmand, der har samar
bejdet med Tyskerne. Under Forhøret slog han den Anboldte, som slog igen.
Da Politifolk vilde ile tilUndsætning, afviste han dem, og sloges i Ste
det en halv Time med sin Fange, hvis. Kæbeben han knuste. Da han 3 Dage
senere opdagede, at Fangen ikke kunde spise den Mad, han fik, lavede han
personligt Havregrød til ham og forærede ham Vin. Samtidigxxxxx underret
tede han ham om, at der var Beviser mod ham for Sabotage, saaledes, at
han ikke kunde undgaa at blive skudt
Den 43-aarige Kriminalbetjent Thormod Larsen, Helsingør, er paa Bisp~—
bjerg Hospital død af et Skudsaar, han fik paa Stranden ved Marienlyst
Natten til Fredag, da en tysk Patrulje overraskende en Flygtningeafskib—
nin9.
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25-26/1-44
Paa Grund af særlige Omstændigheder er denne In
formation een Dag forældet, og en Del af de Nyhe
der, den skulde have indeholdt, vil endda først
kunne fremkomme i næste Information. Derefter
skulde Afsenderen atter være a jour.

Revolverbevæbnede Mænd trængte 25/1 om Aftenen ned i Garagekomplekset un
der Vesterport. Det anvendes nu af Tyskerne. De tyske Vagtposter blev
holdt op, og Revolvermændene, ialt 6, startede tre tyske Biler og for
svandt med dem op gennem Indkørslen, uden at Vagten kunde gribe ind.
Det sidste Nummer af det illegale Blad “Land og Folk”, som udsendes af
Kommunister, er falsk. Det synes udsendt fra nationalsocialistisk Side,
og det indeholder Artikler, af hvilke det skal fremgaa, at den sidste
Tids politiske Mord er begaaet af Kommunister. Det falske, illegale Blad
er det sidste Trick i den Krig under Jorden, som bl.a. har medført Sabo
tage “med modsat Fortegn” og Anvendelsen af “falske Flygtninge”. Bladet
ligner i Tryk, Udstyr og Tone det originale.
Anholdt af Gestapo: Formanden for Gymh~astikforeningen “Go-an”, Bogholder
Refsholm, Kolding, Frk Vivi Brøndum, Elev paa Fyns Tidende, Odense, Kom
muneassistent Frk Eva Kirkegaard, Holme (sigtet for Udstedelse af falske
Legitimationskort), Vognmand Johannes Volke, Viborg (sigtet for at have
kørt for Sabotører), Lagerarbejderne Chr Petersen og Bang Christensen
(ansat hos den anholdte Knud Kristensen, Randers, der sigtes for at have
haft Sprængstoflager. Firmaets Bogholder flygtet), Skuespilleren Chr
Brochhorst (anholdt under Optræden i Kolding)Rutebilejer Jesper Nielsen,
Løgstør (Byens Viceborgmester) og Bankdirektør Marling, Løgstør (hvis
Søn, Politibetjent Marling, Aalborg, er flygtet til Sverige).
Antallet af Anholdelser i Kolding nu oppe paa 34.
Løsladt er: Aldersrentenyder Jens Jensen og Hustru, Hesselager, Vand og
Gasmester Loft og Hustru, Tandlæge Holger Bakog Hustru og deres Husassi
stent, Frk Boeris, Aarhus.
I den sidste Transport til SachenhausenLejren ved Oranienburg befandt sig
en Del Arrestanter fra Kolding, bl.a. Redaktionssekretær Holmgaard, Jyd
ske Tidende og Boghandler Erik Andersen.
Trykkerlærling Ove Sommer, Aarhus, der i et Aar har siddet i tysk Arrest,
sigtet for at have fotograferet tyske Krigsskibe, er overført til Horse
rød. I Marinen gaar der Forlydender om, at en Matroskvartermester ved
Navn Hansen skal være dømt til Døden, fordi han har fotograferet Befæst
ningsanlægene i Jylland og sendt Billederne til Sverige. Rygtet er endnu
ikke bekræftet paa kompetent Sted.
En af Odense Staalskibsværfts Nybygninger er blevet sprængt paa Odense
Fjord, hvor den har ligget under Krigen. Den er bygget for svensk Regning
og skulde nu beslaglægges, ligesom de fire Englandsbaade “England”, “Par—
keston”, “Jylland” og “Esbjerg”. Skibet fik et stort Hul over Vandlinjen.
I Rønne Havn har Tyskerne beslaglagt Bornholmerbaadene “Hammerhus”,
“Fremad” og “Rotna”. Det sidste Skib er splinternyt og har aldrig været
ude at sejle. Alle Skibene skal sættes ind i Evakueringsfart paa Randsta—
terne. Tyskerne evakuerer iøvrigt i øjeblikket ogsaa Danzig: Englandsbaa
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denes Maskiner er ikke i Orden, visse Dele er deponeret i Land og ikke
helt lette at finde. En Deputation fra Bornholm har forgæves været hos
Dr Best for at gøre opmærksom paa, at det er hele Forbindelsen med øen
efter Krigen, som nu staar i Fare for at blive ødelagt.
Sabotører har frarøvet Sabotagevagten hos B & W i Wildersgade to Pisto
ler, og Vagten ved Strandgadeværftet een Pistol.
Den dansk-tyske Udrykningskommando anholdt Søndag Aften i Restaurant Garn
ma paa Frithjof Nansens Plads en civilklædt tysk Marinesoldat, som med
Pistol vilde tvinge Værten til at servere efter Lukketid.
Sabotører har i Horsens afbrændt et Træskur med 1500 Baller Træuld, til.
hørende den tyske Værnemagt.
Den tyske Kommandant paa Nordfyn har forbudt Aflytning af tyskfjendtlig
Radio i Beværtninger, Kroer eller Hoteller. I Bogense By har man længe
risikeret tysk Indskriden, hvis man hørte engelsk Radio. Tyske Soldater
har lyttet paa Gaderne og er i flere Tilfælde trængt ind i private Huse,
hvis Beboere, de har mishandlet. Mange Borgere aflytter Radioen med Tæppe
over Højttaler og sig selv~ Kommandanten har nu ønsket Forbud mod Radio
i Lokaler, hvbr saadan Aflytning finder Sted offentligt. Han har gennem
Politiet advaret imod, at der høres tyskfjendtlig Propaganda paa en saa
dan Maade, at det kan høres ud paa Gaden. Han har bebudet lejlighedsvise
Sti kprover.
Skønt Aflytning af udenlandsk Radio ikke er forbudt her i Landet, har Po
litimesteren i Bogense, som ogsaa viste sig svag den 29. August, da han
skrev en Loyalitetserklæring under, intet gjort for at beskytte Borgerne.
Gestapo eftersøger Kontorist Tage Hansen, Slesvigsgade, Viborg.
Alfred Kristian Madsen, Aalborg, er idømt 9 Mdrs Fængsel for at have ydet
tyske Desertører Bistand.
Smed Chr Lund og hans Hustru, hvis Søn er fanget som Faldskærrnsagent,
blev forleden arresteret i Hjørring. Det er nu overfor de danske Myndig
heder oplyst, at de paagældende er taget i Sikkerhedsarrest efter Ordre
fra allerhøjeste Myndighed i Tyskland. Der er ikke Tale~om nogen egentlig
Straf. De maa skrive og modtage Breve, men ikke Besøg.
Gestapo har anholdt Fisker Henry Emil Christensen, Amager Strandvej 458
i Kastrup, sigtet for Bistand til illegal Udrejse.
Centraladministrationen har forbudt de danske Statsinstitutioner Flagning
med Splitflag udover den regulativmæssige og sædvanernæssige. Aarsagen er
Følgerne af Flagningen i Randers efter Henrettelserne.
Paa Næstved Station er nu ialt arresteret ca 15 Mand, mens 12 er flygtet.
Stationen er saa affolket, at der er sendt Personale fra andre Stationer
til Næstved. Aarsagen er Tyverier fra tyske Transporter af dansk Krigsma
teriel sydpaa.
Der er i Stockholm dannet et “Frit tysk Kultursamfund” af demokratiske
Tyske~’e, bosat i Sverige, uden Hensyntagen til Herkomst, Religion eller
Politik.
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Oplysninger ønskes om Bladet “Nyt fra Storbritannien”. Rygtet vil vide,
at det skulde være det Blad, som man fra nazistisk Side har startet for
at vinde Indpas i illegale Kredse, Dets Indhold tyder endnu ikke paa det.
Med Hensyn til Faren for falske illegale xxxxxxxxxxxxxxxxx Blade anbefa
les det i de ægte at bebude et eller andet bestemt, vanskeligt fremskaf
feligt Billede i det følgende Numer, f.Eks, ganske specielle engelske
Propagandabilleder, som Modparten vil have svært ved at skaffe.
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27/1

-

44.

Spærretidens Ændring var ikke paa Forhaand meddelt nogen danske Myndig
hed, Da den gennem Udenrigsministeriet tilstilledes Ritzaus Bureau, kend
te Politiet og Trafikmyndighederne intet til den.
Aarsagen menes at være Vanskelighederne med at underholde de tyske Solda
ter om Aftenen. Der oprettes nu en speciel Restaurant for dem i Lodbergs
Lokaler. Restauranten har faaet Navnet “Deutsches Eck” efter det berømte
“Flodhjørne” ved Koblez, hvor Rhin og Mozel mødes. Lukketiderne kommer
ikke til at gælde i denne rent tyske Restaurant.
Tandteknikeren Leo Kæraa er imod Lægernes Raad overført til tysk Hospi
talsafdeling. Han er stadig meget svag.
Gestapochefen i Kolding har lukket Restaurant “Astoria”, hvis Kabaretsan
ger Brockhorst blev anholdt forleden.
Under en Sølvbryllupsfest i Selskabslokaler paa Østerbro maatte en Kvinde
i Gaar i Huj og Hast flyttes til et sikkert Sted, idet Schalburgkorpset
ønskede at afhøre hende for at finde hendes Søn, som er Medlem af KU. En
anden Søn er Medlem af Schalburgkorpset.
Bankassistent K. Rasmussen, Asvej, Ringsted, har faaet tilsendt en Krans.
Han er Medlem af DNSAP.
Arrestationerne j Næstved er foretaget under Medvirken af en dansk Angi
ver, en Søn af Stolefabrikanten i Lommelev ved Nr. Alslev.
Gestapo harii Aalborg anholdt Manufakturhandlerlærling John Albert Espensen, som sigtes for at have solgt en Hat og en Frakke mod en Check, ud
stedt af den flygtede Bankassistent Rasmussen, der maatte forlade sit
Hjem, kun iført Pyjamasjakke og Benklæder.
Efter at tysk Militær i nogen Tid har boet i Ø. Hurup Badehotel, forlang
te man den 23. Januar ogsaa Hotelejerens private Villa, hvori han ligger
syg af sit Hjerteonde. Takket være energisk Indskriden fra Pilitimesteren
i Hadsund lykkedes det at overbevise den tyske Kommandant om, at han ikke
paa egen Haand kunde foretage den Slags Rekvisitioner. 24. Januar opgav
han at faa fat i Villaen.
Gestapo har i Horsens arresteret en midelaldrende Kvinde,fordi hun med
en gammel fransk Bajonet og et Kanonslag har angrebet tyske Soldater, der
fjasede med “danske” Kvinder udenfor hendes Bopæl.
Sabotører var om Afténen den 21. Januar i Kamp med fire dansk Vagtmænd i
tyske Uniformer ved et tysk Lager i Nørre Sundby. Der Veksledes oa 100
Skud. To Vagtmænd saåredes.
En Forretning, tilhørende Instillatør Koldby Jensen, Aarhus, er blevet ø
delagt af en Bombe, som var lagt ind i Brevkassen, Installatøren arbejder
for Værnemagten.
22 Januar om Aftenen er to danske Kvinder, som arbejder paa Greve Flyve
plads, blevet overfaldet af en tysk Soldat. Den ene undslap. Den anden
blev kastet omkuld, og Soldaten stak hende i Halsen med sin Knivbajonet.
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Det lykkedes hende efter en Brydekamp at slippe løs. Feldgendarmeriet
fangede• Soldaten.
En af Værnemagtens Storleverandører, Kreaturhandler Harald Andersen, Ab
salonsgade 4 Silkeborg, har faaet sin Forretning ødelagt ved Bombeekspio
sion. Han har almindelig Slagterforretning i Silkeborg.
Under et Sold paa et Hotel i Sæby har tyske Officerer og Underofficerer
mishandlet Hotellets Inspektør, da han ved 5 Tiden bad om Ro, og desuden
tilegnet sig øl fra Hotellets Beholdninger.
De Sabotører, som bortførte Poul Erik LUtken fra Kommunehospitaler, ha-r
leveret Kriminalpolitiet to Pistoler ti’lbage gennem en Sygeplejerske.
Bankdirektør Marling, Løgstør er løsladt.
I Sagen om Kriminalbetjent Th. Larsen, Helsingør, har Gestapo, anholdt
Vognmand Th V Blid og Chauffør Jens Anthon Jensen, sigtet for Hjælp til
illegal Udrejse. De er ført til Horserød. Redaktør Børge Rønne, Helsing
ør, er eftersøgt. Han undslap fordi Gestapo ved en Fejltagelse, arreste
rede Broderen, Ejendomsmægleren Alfred Rønne, der opholdt sig i Lejlighe
den, Rønne reddede sig op paa Ejendommens Tag og undsiap herfra nogle Ti
mer senere.
Direktør Aage Hempel, Begoniavej 22, Gentofte, er blevet truet xx telefo
nisk af Folk, som hævder at telefonere for Schalburgkorpset.
To tyske Soldater forsvandt den 25 om Aftenen ned i et privat Tilflugts
rum med to danske Piger. Kort efter trængte den dansk-tyske Udryknings
kommando ind til dem. For Døren holdt to Ambulancer. Der var blevet rin
get til Politiet at to tyske Soldater laa enten saarede eller dræbte i
Kælderen.
Dansk Politi har i Restaurant “Astoria” i Kolding været i Slagsmaal med
tre berusede Personer, en tysk Kriminalassistent Vogt, en dansk Gestapo
mand, Brinkmand, og en Nazist ved Navn Johannes Jensen Bach, en berygtet
Slagsbroder. Under Kampen trak Brinkmann Pistol mod en Tjener, men en Po
litibetjent naaede at rette sin Pistol mod ham, saa han rmaatte finde sig
i at blive afvæbnet. Bach blev ført til Detentionen. Soni Hævn anholdt Ty
skerne Tjeneren og lukkede Restauranten.
Paa Ohldorfer Kirkegaard ved Hamburg ligger nu ca 35.000 Ofre for Luftan
grebene begravet. Bydelen Rothenburgsort er lukket med Mur tværs over Ga
derne. Her er Ruinerne ikke blevet gennemsøgt. Bydelen er een stor Kirke
gaard.
Gestapo har anholdt Lærer Damsbo, Skallerød ved Langeskov paa Fyn. Han
sigtes for illegal Virksomhed.
Gestapo udleverer ikke mere Navnene paa anholdte Personer fra Dagmarhus
til dansk Politi, medmindre det garanteres, at de ikke offentliggøres i
Rigspolitichefens fortrolige Beretninger til Landets Politimestre.
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28/1-44.

Den 37 aarige Tømrer Svend Aage Nielsen, Nathalie Zahlesvej 15, blev i
Gaar Kl. 18 paa Enghave Plads udfor Ejendommen Nr. 21 skudt ned af en
tysk Soldat, som han paa en Sporvogn var kommet op at skændes med. Solda
ten forfulgte ham, da han steg af Sporvognen. Nielsen fik tre Skudsaar,
to i Underlivet og et i Armen. Hans Tilstand er alvorlig. Den dansk-tyske
Udrykningskommando anholdt den tyske Soldat.
Ved 15,30 Tiden kom en Lastbil kørende ind paa Godsbaneterrænet. I Godsekspeditionen forklarede en Mand i Politiuniform, at han var med for at
sikre en Transport paa 12 Kasser Sprængstof, “Gelatine-Donarit”. Mens
Godsekspeditionen undersøgte Sagen, hentede Bilens Chauffør Kasserne, der
var beregnet til en Entreprenør i Provinsen. Han menes at have haft et
Par Hjælpere med. Politibetjenten overvaagede Transporten. Da Godsekspe
ditionen opcfagede, at Kasserne skulde til Provinsen, var det forsent. Bi
len kørte og Politimanden tog med de andre. Nærmere Undersøgelse viste,
at han var falsk. Der er taget ialt 425 Kilo Sprængstof.
To Brandbomber eksploderede i Aftes i Restaurant “Esplanaden”, som har
faaet ny Vært, der skal have Soldater fra Kastellet i Pension. Der anret
tedes nogen Skade i Køkkenet og i Restaurationen, men Brandvæsenet fik
hurtigt Ilden slukket. Sabotørerne slog selv Alarm.
I de københavnske Morgenblade for Fredag 28/1 fandtes for første Gang i
lang Tid ingen Omtale af Sabotage i København. Tyskerne syntes at have
taget det Standpunkt, at der efter Indførelsen af lempet Spærretid ikke
er Uro i Byen mere.
Tyskerne rømede for nogen Tide siden Andelsskolen i Middelfart. Den blev
derefter grundigt istandsat, og ved Nytaarstid flyttede et Hold Elever
ind. 25 Januar beslaglagde Tyskerne atter Skolen, og Eleverne undervises
nu paa Hindsgavl.
Lærer Damsbo, Skallerød, er atter løsladt. Der er i de sidste Dage fore
taget nogle Anholdelser i Bogense, Nyborg og Svendborg. Navne kendes end
nu ikke.
Den nationalsocialistiske Havneingeniør Fischer Simonsen, Esbjerg, der
fornylig gjorde sig bemærket ved at slaa en Organisation Todt Mand, som
afviste hornoseksuelle Tilnærmelser, men en Ridepisk, er nû taget i Forva
ring af det tyske Sikkerhedspoliti. Fischer Simonsen har medvirket ved
afskillige Anholdelser i Esbjerg.
Gestapo anholdt i Gaar paa Kristeligt Dagblads Redaktion en Medarbejder,
cand.theol. A.H. Jørgensen. Efter 5 Timers Ophold i Dagmarhus blev han
løsladt. Ved Anholdelsen medvirkede en kvindelig Tolk, som dog ikke kom
i Funktion.
En kendt Forretningsmand i Gentofte Kommune har i de sidste Dage mærket
Nedgang i sin Omsætning og en tydelig Forandring i alle Bekendtes Hold
ning. Det viste sig, at der var udspredt det Rygte, at han er tysk Spion.
Det er sket ved anonyme Telefonopringninger. Politiet mener, at Kredse
som staar Schalburgkorpset nær, har indledt en Kampagne mod uvenligt ind
stillede Forretningsfolk, som “hænges ud” ved Oplysninger om, at de har
den modsatte Indstilling. Telefonkampagnen maa ses i Sammenhæng med fal
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ske illegale Blade Sabotage med modsat Fortegn etc~ Forlydender vil vide,
at man ogsaa skal regne med falske Faldskærmsagenter inden længe.
Instituttet for teoretisk Fysik paa Blegdamsvejen er tilbagegivet Univer
sitetet. Niels Bohrs Medarbejder, Bøggild, der har siddet som en Art Gid
sel siden Beslaglæggelsen, er samtidig blevet løsladt.
En Tysker blev i Aftes frarøvet sin Pistol i Carlsbergkroen.
En tysk Soldat har Natten til den 25/1 med Pistol truet Lærer Moesgaard,
Ramme ved Lemvig, til at udlevere sig 200 Kr. En ung Pige som ledsagede
Læreren blev saaret i Ansigtet med Bajonet. Tysk Politi har fundet Ge~r
ni ngsmanden.
Beboerne i Vandborg ved Vestkysten blev den 30. December beordret til at
køre for Tyskerne ca 10 Kilometer langs Kysten. Da man paa Hjemvejen fik
en Formodning om, at der skulde køres een Gang til, drejede nogle Vogne
af fra Kysten og kørte ind i Land. Tyskerne skød efter dem, og tre Vogne
standsede. De andre Kuske piskede paa Hestene og kastede sig ned i Vognkasserne. Ingen af dem blev ramt. De tre Kuske blev tvunget til at køre
endnu en Tur, og de kom først hjem Klokken ca 21. Saavidt vides drejer
det sig om Ammunitionstransporter Der er fra dansk Side blevet klaget
over, at man paa den Maade tvinger Folk til Arbejde.
Malersvend Chr. Jorgensen, Bolderslev ved Tønder, er ført til Kelin-Sa
chenhausen ved Oranienburg. Man fandt først i December en Revolver og no
get Ammunition hos ham. Han sad arresteret i Kolding og senere i Horse
rød. Ogsaa Læge E.Dahl, Tønder, er ført til Sachenhausen.
Forstanderen paa Optagelseshjemmet Emdrupgaard i Søborg tillader Schal
burgfolk at propagere blandt Eleverne. Flere Elever ønsker at træde ind
i Korpset.
De danske Arbejdere, som for Entreprenørfirmaet Svendsen & Jensen arbej
der for Værnemagten ved Brønderslev, gik 26/1 i Strejke, fordi de ikke
kunde faa et Krav om 1,50 Kr. mere pr. Kvadratmeter bortgravet Jord op
fyldt. Værnemagten udpegede en anden Entreprenør, men Strejken blev fort
sat 27/1.
)
Den britiske Minister for økonomisk Krigsførelse har i en Tale om de
svindende tyske Resourcer givet Udtryk for sin Anerkendelse af Patrioter
ne i de besatte Lande, ganske særligt i Grækenland, Jugoslavien, Polen,
Frankrig og Danmark for deres Virksomhed, der reducerer Tyskernes Resour
cer ved Sabotage. Ved Krigens Slutning vil Blokaden af Europa blive hæ
vet. Ved Planlæggelsen af Forholdsregler til Hjælp og Genrejsning kommer
vore Allierede i Europa naturligvis først, og Tyskerne kan ikke vente at
komme synderligt i Betragtning førTrangen i de Omraader, der nu er besat
er afhjulpet. Jo mere de ødelægger Landomraader og Spisekamre, jo længere
vil de komme til at vente paa den xx Hjælp, som de selv vil faa haardt
Brug for.
Den schweiziske Radio hævder, at der er erklæret Undtagelsestilstand i
Rom, og at det er kommet til Gadekampe mellem tyske Soldater og Italiene
re.
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3.Det britiske Luftkrigsministerium oplyser, at Luftstyrken i Middelhavet
i Aar, d.v.s. fra 1 Januar til 25. Januar, har udført 29.000 Flyvninger
og nedkastet 11.000 Tons Bomber, deraf 9000 over Italien. Tabsprocenten
var under 1. RAF har over Tyskland og de besatte Omraader udført 20.000
Flyvninger og nedkastet 20.000 Tons Bomber. Tabsprocenten har være lie
under 5.
Moskva har offentliggjort en længere Redegørelse for Gravfundene ved Ka
tyn. Det hævdes heri, at det er Tyskerne, som i Efteraaret 1941 har myr
det de mange polske Officerer. Engelske og amerikanske Journalister har
overværet de sidste Faser af~ de russiske Undersøgelser og erklæret, at
den russiske Forklaring uden al Tvivl er den rigtige.
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Det blev i Nat opdaget, at en af Dørene i Christiansborg, ud mod Slots
pladsen, var savet itu. De ukendte Gerningsmænd har ikke kunnet faa Bugt
med Laasen. En Rude ved Siden af Døren var knust. Trappen indenfor fører
ind til Kassererkontoret, som Fredag Aften ligger med store Beløb, men
om det er Indbrudstyve eller Folk, som har vilde forøve ødelæggelser i
Bygningen, der har været i Lag med Døren, aner man intet om. CB-Vagten
paa Pladsen har intet mistænkeligt set eller hørt.
En Bombe, som ved 20 Tiden 27/1 eksploderedeudenfor et Koloniallager i
Jægersborg Alle 29, har antagelig været tiltænkt en Beboer paa l.Sal. Det
kan ses, at den har ramt Vindueskarmen og derfra er drejet af, saa den er
faldet ned foran Forretningen. Den paagældende Beboer modtager Besøg af
Værn emagten.
Der var i Aftes Luftalarm paa hele Fyn og Alarmtilstand i Sydjylland. Be
tydelige Styrker fløj over med Kurs mod Syd.
Højesteret har, bag lukkede Døre, afgjort en Injuriesag, anlagt af Oberst
V Tretow-Loof mod Generalløjtnant Ebbe Gørtz, som under Paroler i Næstved
og Viborg i 1942 har sagt, at Tretow-Loof bagom Kongens Ryg og i Forstaa
else med DNSAP med velvillig Passivitet fra den tyske Værnemagt arbejdede
for Indførelse af en anden Regering her i Landet. Tretow-Loof har katego
risk benægtet at have handlet paa denne Maade. Han krævede Erstatning og
Mortifikation. Ved Landsretten tabte han Sagen og maatte betale Sagens
Omkostninger med 800 Kr. Højesteret stadfæstede med 6 Stemmer Dommen og
paalagde Tretow-Loof Sagsoinkostningerne med 600 Kr. Tre Dommere vilde
morti fi cere.
General Gørtz har under Sagen ført Sandhedsbevis.
Værnemagten har i Aarhus krævet et Tørvelager fjernet, da man vil bruge
den Plads, Tørvene ligger paa. Aarhus kommune kræver de 100,000 Kr, som
Flytningen af Tørvene vil koste, refunderet af Værnemagten.
Der er til Aarhus ankommet flere Hundrede tyske Jernbanemænd, som holdes
rede til Indsats under eventuel Invasion.
Det tyske Sikkerhedspoliti har i Randers anholdt to unge Piger, en Bræn
deriarbejder og hans Husholderske. De sigtes for at have hjulpet en tysk
Desertør, hvis Uniform de har brændt.
Der foreligger nærmere Detailler om Tyveriet af Biler i Vesterport Gara
ger. Kl ca 20 bad en Mand om Plads til sin Lægebil, hvis elektriske Anlæg
var i Uorden. Garagemesteren og 4—5 Mand skubbede Vognen ned i Garagen
under Vesterport. Pludselig opdagede Garagemesteren, at to Maskinpistoler
og et Par almindelige Pistolervar rettet mod ham. De anbragte ham i et
Hjørne, stak en Cigaret i Munden paa ham og stjal derefter en tysk Bil,
K.2128. De fyldte Benzin baade paa den og paa deres egen Vogn. Straks ef
ter kørte K 5342, ført af en civil Tysker, ind i Garagen. Han blev ført
hen i Krogen, og der blev fyldt Benzin paa hans Bil ogsaa. En tysk Soldat~
kom ned for at se til en Vogn, og ogsaa han havnede henne i Krogen. Der
efter kom en tysk Vogn, MD 164 med civil Chauffør, og han led samme Skæb
ne. Da hans Vogn havde faaet Benzinpaafyldning, kom en Garagemester kø

131

2
rende ned med endnu en Vogn. Han kom hen i Krogen til de andre, mens hans
Vogn blev staaende. Sabotørerne klippede saa Telefonledningerne over og
startede Bilkortegen-deres egen Vogn, som pludselig kunde køre, og de tre
tyske Biler. Ingen har set dem siden.
I Gaarden til Birkerød Hotel er stjaalet en tysk Motorcykle.
Gestapo anholdt Natten mellem 21/1 og 22/1 i Lyngby Fru Ellen Howden og
hendes Datter Bente Holstein-Rathlou samt Fru Fullerton. De tre Kvinder
blev kørt bort paa en Lastbil, men løsladt efter et Døgns Forløb. Aage
Bendix Poulsen, Cigarhandler i Lyngby, og Ove Petersen, Elektrikerlærling
i Lyngby, anholdtes 21. ds., sigtet for Forberedelse til illegal Udrejse.
De blev løsladt Dagen efter.
Reservepolitibetjent Marius Velling Hou, Helsingør, er anholdt, sigtet
for Meddelagtighed i Sabotage. Ejendomsmægler Alfred Tage Jesper Rønne er
løsladt. Hans Broder, Redaktør Børge Rønne, er ankommet til svensk Havn.
En tidligere K.U.er, Jørgen Kruse, der ekskluderedes af Schalburgkorpset,
sigtet for Spionage indenfor Korpset, blev en Aften først i Ugen beskudt
paa Danasvej. Han slap uskadt. Jørgen Kruuse er nu sammen med sin Kæreste
ankommet til Sverige.
Tre unge Danskere, Erik Hansen, Sander og Harpsøe Nielsen er ankommet til
Sverige. Den fra Kommunehospitalet bortfjernede Sabotør, Lytken, er lige
ledes i Sverige.
Ejnar Mortensen, Voer, og Niels Aage Sørensen, Haverslev ved Hobro, er
ved tysk Krigsret idømt 1 Aars og halvandet Aars Tugthus, at afsone i
Tysk 1 and.
I Frederikshavn blev den 25. Jan. sprængt tre tyske Militærbiler.
Marskandiser Holmboe, Aarhus, har modtaget et Grankors. Flere andre na
tionalsocialistiske Personer i Aarhus har modtaget smaa Ligkister af sam
me Slags, som de bruges i Frankrig, naar en Forræders Død bebudes.
Der er Vagt ved Bornholmerbaadene for at hindre Sabotage. Passagererne
visiteres.
Der rejses nu ved Indfaldsvejene til Esbjerg svære Jernporte, som støbes
ned i Vejbanen. De kan holdes aabne for Trafiken og lukkes med kort Var
sel. Man mærker i Esbjerg megen Forvirring i Form af Rekvirering af Ejen
domme og følgende Meddelelser om, at de alligevel ikke skal bruges. En
Del beslaglagte Bygninger staar tomme, fordi Tropperne er dirigeret mod
Syd og øst. I Mandags rykkede Tyskerne ind i Bonbonnierens Sal. Mandag\ Af
ten rykkede de ud igen og meddelte, at de alligevel ikke fik Brug for
den. Ordrer og Kontraordrer synes at krydse hinanden.
Meddelelsen om, at Kriminalbetjent Th Larsen, Helsingør, er afgaaet ved
Døden, viser sig at være forhastet.
Den danske Statsradiofoni havde sendt en Vogn til Vedersø for at tage Kaj
Munks Begravelse paa Staalbaand. Det blev paa Stedet forbudt af Tyskerne
med den Motivering, at man ikke ønskede at høre Begravelsen transmitteret
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i svensk Radio samme Aften.
De nye Plakater fra Ersatzkommando Dänemark om Hvervning rives itu mange
Steder. Paa en københavnsk Plakatsøjle kan man se Plakatens Tekst beva
ret, men i Midten pranger Billedetaf en Gorilla fra en Zoologisk HavePlakat, som har siddet nedenunder.
Tyskerne i Køge har udvidet Patruljeringen til Kysten ved Rødvig.
Fra Dagmarhus, der har faaet Træudbygninger til Luftskyts, kan hele Raad
huspladsen nu beherskes med Maskingeværer.
Gestapo har arresteret Eric Lammert og V Hessel Andersen. Arrestationerne
har fundet Sted i Missionshotellets Anneks, Vestervoidgade.
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30-31-1-44

Der skete den 29-1 to politiske Mordforsøg i København. Ved 20.30 Tiden
affyredes paa Phistersvej i Hellerup Skud mod ss-HauptsturmbannfUhrer
Hermann Seibold, der opholdt sig i en Have. Han fik bl.a. et Skud gennem
den ene Lunge og saaredes alvorligt. Politiet efterlyser to unge Mænd,
der har passeret Stedet. I Aftes ved samme Tid smældede et Skud paa Høj
bro. En tysk Marineofficer blev ramt. Et ungt Par saa ham vakle paa Broen
og hjalp ham hen paa en Bænk ved Aviskiosken. En Politipatrouille, der
kom forbi, førte den saarede tilHospitalet. Han erklærede, at to Danskere
havde skudt ham. xxxxx Politiet foretog Undersøgelser ved Kgl Brand for
at finde Patronhylstre.
Landsretssagfører Bryld, Nikolajgade 5, slog i Aftes Alarm til Politiet.
En Stemme i Telefonen havde sagt: Du skal dø i Morgen.
De Sabotører, som ødelagde Kraftværket hos General Motors, overraskede en
Vagt i den ydre Gaard. Denne Vagt skulde hvert Kvarter ringe til en Poli
tivagt i Fabrikken. Han havde lige telefoneret, da han blev holdt op.
Mans man passede paa ham, krøb Sabotører ind i Kraftværket gennem et Rør,
hvori elektriske Kabler ligger. De dukkede ganske overraskende op inde i
Bygningen, holdt 4 Arbejdere op og fuldførte deres Arbejde. Da de var ved
at være færdige, var Kvarteret omme. M~n tvang Vagtmanden til at ringe
til Politiet, men han afgav ukorrekt Melding, og der blev slaaet Alarm.
Sabotørerne skød saa paa ham, idet de erklærede, at han havde forsøgt at
forraade dem. Efter Alarmen holdt Politibetjente Sabotagevagterne op, idet de forvekslede dem med Sabotører. Ingen af Sabotørerne blev saaret
eller fanget.
Der var atter 29-1 om Aftenen Kælderbrand i en Annex-Villa ved Skodsborg
Badesanatorium, hvor Tyskerne nu bor.
De Terrorister, som afbrændte Hytten ved Sjælsø for at “ramme” Studenterverdenen, prøvede ogsaa et Attentat mod Brandvæsenet. Da Sprøjten kom kø
rende opdagede Chaufføren, en Staalvire, som var spændt tværs over Vejen.
Han bremsede, saa Vognen kun berøret Viren. Havde han ikke set den i Ti
de,vilde Vognen være slaaet rundt, og Brandmændene paa Vognen kunde ikke
have undgaaet Død og Lemlæstelse.
Der kan i de kommende Dage ventes “falske Faldskærmsfolk” eg “falske Fly
vere” dvs Tyskere med engelske Papirer eller i engelske Fl~’veruniformer.
De kastes ned med Faldskærm for at Befolkningens Loyalitet og Paalidelig
hed i Tilfælde af Invasion kan blive prøvet.
~

Man venter indenfor Postvæsenet i København tyske prøvetømninger af kø
benhavnske Postkasser, hvis Indhold alle vil blive censureret i Gestapo.
Gestapo i Aarhus har anholdt Læge Hermann Nielsen og Hustru, Aabyhøj,
stud.jur. Ermann-Hansen, somboede hos Hermann Nielsen, Fru Berthelsen,
Troldborgvej 75 (Manden tidligere anholdt), Egon Charles Lund, Kloster
port7 Aarhus og CB-Overgruppefører Verner Andersen, Aarhus. Endvidere er
anholdt Elektrotekniker Arne Thomas Lauridsen, Skaade og
i Nyborg paa
Vej til København
den kendte Haandboldspiller Flemming Eismeyer Niel
sen, St. Torv, Aarhus. Enkelte af de anholdte sidder i Horserød eller er
sendt direkte til Koncentrationslejr i Tyskland.
-

-
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Med de
Reden
Vegne.
af, at

beslaglagte danske Skibe i USA som Flaade, er der dannet et dansk
med Thorkild Øst som Chef paa USA War shipping Administrations
USA overtog i Marts ialt 35 Skibe. Rederiets Dannelse er en Følge
danske Skibe har faaet Tilladelse til at føre Dannebrog.

En Tysker blev i Aftes frarøvet sin Pistol i Carlsbergkroen.
En tysk Soldat har Natten til den 25/1 med Pistol truet Lærer Moesgaard,
Ramme ved Lemvig, til at udlevere sig 200 Kr. En ung Pige som ledsagede
Læreren blev saaret i Ansigtet med Bajonet. Tysk Politi har fundet Ger
ni ngsmanden.
Beboerne i Vandborg ved Vestkysten blev tien 30. December beordret til at
køre for Tyskerne ca 10 Kilometer langs Kysten. Da man paa Hjemvejen fik
en Formodning om, at der skulde køres een Gang til, drejede nogle Vogne
af fra Kysten og kørte ind i Land. Tyskerne skød efter dem, og tre Vogne
standsede. De andre Kuske piskede paa Hestene og kastede sig ned i Vognkasserne. Ingen af dem blev ramt. De tre Kuske blev tvunget til at køre
endnu en Tur, og de kom først hjem Klokken ca 21. Saavidt vides drejer
det sig om Ammunitionstransporter Der er fra dansk Side blevet klaget
over, at man paa den Maade tvinger E~olk til Arbejde.
Malersvend Chr. Jørgensen, Bolderslev ved Tønder, er ført til Kl~ein
Sachenhausen ved Oranienburg. Man fandt først i December en Revolver og
noget Ammunition hos ham. Han sad arresteret i Kolding og senere i Horse
rød. Ogsaa Læge E. Dahl, Tønder er ført til Sachenhausen.
Forstanderen paa Optagelseshjemmet Emdrupgaard i Søborg tillader Schal
burgfolk at propagere blandt Eleverne. Flere Elever ønsker at træde ind
i Korpset.
De danske Arbejdere, som for Entreprenørfirmaet Svendsen & Jensen arbej
der for Værnemagten ved Brønderslev, gik 26/1 i Strejke, fordi de ikke
kunde faa et Krav om 1,50 Kr. mere pr. Kvadratmeter bortgravet Jord op
fyldt. Værnemagten udpegede en anden Entreprenør, men Strejken blev fort
sat 27/1.
Den britiske Minister for økonomisk Krigsførelse har i e~ Tale om de
svindende tyske Resourcer givet Udtryk for sin AnerkendeTse af Patrioter
ne i de besatte Lande, ganske særligt i Grækenland, Jugoslavien, Polen,
Frankrig og Danmark for deres Virksomhed, der reducerer Tyskernes Resour
cer ved Sabotage. Ved Krigens Slutning vil Blokaden af Europa blive hæ
vet. Ved Planlæggelsen af Forholdsregler til Hjælp og Genrejsning kommer
vore Allierede i Europa naturligvis først, og Tyskerne kan ikke vente at
komme synderligt i Betragtning førTrangen i de Omraader, der nu er besat
er afhjulpet. Jo mere de ødelægger Landomraader og Spisekamre, jo længere
vil de komme til at vente paa den Hjælp, som de selv vil faa haardt Brug
for.
Den schweiziske Radio hævder, at der er erklæret Undtagelsestilstand i
Rom, og at det er kommet til Gadekampe mellem tyske Soldater og Italie
Det britiske Luftkrigsmjnjsterjum oplyser, at Luftstyrken i
Aar, d.v.s. fra 1 Januar til 25. Januar, har udført 29.000
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kastet 11.000 Tons Bomber, deraf 9000 over Italien. Tak
1. RAF har over Tyskland og de besatte Omraader udført
og nedkastet 20.000 Tons Bomber. Tabsprocenter har
Moskva har offentliggjort en længere Redegør
Ketyn. Det hævdes heri, at det er Tyskerne, som
de mange polske Officerer. Engelske og ameri
været de sidste Faser af de russiske Unde
russiske Forklaring uden al Tvivl er den
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Information den 1. Februar 1944.
Der er i Aftes i Hellerup forøvet et politisk Attentat. Da Greve Kjeld
Brockehuus Schack, Torkel Badensvej 2, umiddelbart efter Spærretid lufte
de sin Hund i Forhaven, listede ukendte, bevæbnede Mænd sig bagfra ind paa
ham og skød ham gennem Ryggen. Han saaredes alvorligt, idet Skuddet ramte
den ene Lunge. Desuden gik han en Kugle i Albuen. Brockenhuus Schack er
et kendt Navn i konservative Kredse. Han er Kaptajn af Reserven (Livgar
den) og cand, polit. En Fætter har været DNSAP-Mand, Kjeld Brockenhuus
Schack er det stik modsatte. Der har tidligere været mystiske Episoder
ved hans Gadedør, og Politiet har været tilkaldt et Par Gange uden Resul
ta t.
Kort efter saaredes en Student, Engbæk, i Nordre Frihavnsgade. Det var et
Vaadeskud. Den Mand, som havde Revolveren, forsvandt, og hverken Engbæk
eller andre kender hans Navn. Sagen ønskes ikke omtalt.
Klokken 18.45 i Aftes eksploderede en Bombe ved den østligste Samleskin
nes Ledningsnet ved Frichs Fabrikker i Aarhus. Stedet er beskyttet med
tre Højspændingsgitre, som Sabotørerne har forceret. En Tid var visse De
le af Østjylland uden Strøm. Efter nogen Tids Forløb overtog.Aarhus Elek
tricitetsværk Forsyningen.
Skønt det nu er 6 Dage siden, Overtage’lsen af Niels Bohrs Institut blev
likvideret, er Instituttet stadigvæk ikke frigivet. Der er fra dansk Side
stor Interesse i, at denne Sag ikke omtales noget Sted, fordi der i den
ligger en tysk Interessemodsætning
Dr. Best kontra Gestapo. Man haaber,
at Dr. Best maa gaa af med Sejren, saa Universitetet faar Instituttet
tilbage.
-

Blandt Kaj Munks Mordede nævnes fra paalidelig Kilde fhv. Kriminalbetjent
Stig Hansen fra Aarhus og en fhv. Marinevægter Pløhn. Desuden den fra
Schleswigsche Kameradschaften kendte Løjtnant LudWiïsen fra Aabenraa. De
to førstnævnte er ansat i det tyske Sikkerhedspoliti. Den fj~erde Mand
skal være en tysk Gestapomand.
En tysk Underofficer har den 20. Januar i Haderslev fra en 70 aarig Kvin
de taget et Radioapparat til en Værdi af 837 Kr.
I samme By har en tysk Soldat været i Kamp med CB-Folk paa Luftværnets
Kommandocentral, fordi de ikke vilde lystre hans skiftende~0rdrer om at
tænde eller slukke Lampen udenfor Kornmandocentralen. Soldaten var beru
set. I Lemvig har den 26/1 en beruset tysk Gendarm terroriseret Folk paa
Gaden. I Tønder anholdtes 25/1 en beruset tysk Jernbanemand, som lavede
Optøjer.
Den tyske Værnemagts Kommandant i Ringkøbing har protesteret imod, at en
nærmere angivet mindreaarig Pige kom under Børneværnet.
I Ribe har en tysk Soldat stjaalet et Radioapparat og fire Flasker Cloc.
21/1 har tyske Soldater knust en Rude hos Landinspektør Høj i Bramminge.
De har antagelig forvekslet Villaen med Nabovillaen, fra hvilken der sam
me Aften var blevet pudset Hunde paa tyske Soldater, der luskede omkring
Huset. I Tarp har en tysk Soldat 25/1 om Eftermiddagen forsøgt Voldtægt
mod en 13 aarig Pige og en 17 aarig Husassistent samme Sted. Begge Smaa
pigerne undslap. En Ekspeditrice paa Lyngbyvej og en Grønthandlerske paa
Strandvejen i Hellerup blev samme Dag generet af tyske Soldater, der op
traadte uhøvisk overfor dem.
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-2I Esbjerg har tysk Militær 27/1 truet en Domnierfuidmægtig, der som Kon
gens Foged vilde sætte en Kvinde ud af Lejligheden, og paa officiel Maade
meddelt ham, at han vilde blive anholdt, hvis han udførte Fogedforretnin
gen. Blev Møblerne fjernet, vilde Værnemagten hente dem igen.
Amtmanden i Ringkøbing har faaet Ordre til at fraflytte sin Embedsbolig,
da Rindumgaard med Amtskontorer og Amtmandsbolig skal beslaglægges.
Gestapo har anholdt Restauratør Viktor Lous, Skovly Boserup (sigtet for
Vaabenbesiddelse), Enkefru Marie Kvistgaard, f. Bryen, Roskilde (muligt
i Forbindelse med Aabenraa-Sagen), Arbejdsmand Nicolaj Jacob Busch, Aa
benraa (sad anholdt hos det danske Politi. Sigtet for at have købt Ting,
der tilhører Værnemagten), Lærling Frank Esvald Lund (Broder til anholdt
Faldskærmsagent, hvis Forældre i Brønderslev allerede er i “Sikkerhedsar
rest”. Ogsaa Broderen skal i “Sikkerhedsarrest” Resten af Krigen).
Videre er anholdt Elektrikerlærling Arne Lauritsen, Odder (sigtet for
Fremstilling af Sprængstoffer), Politibetjent Astrup, København (i For
bindelse med Anholdelsen af Lammert og Hessel Andersen, Anholdelse Nr. 7
i denne Sag), Mekaniker Alfred Hansen med Hustru og et 10 Mdrs. Barn og
Maskinarbejder Helge Jensen med Kæreste, Ekspeditrice Edel Johansen (alle
anholdt i Gilleleje, sigtet for Forsøg paa illegal Udrejse), Mekanikerlærling Chr. Rask Larsen og Carl Ejner Christensen, Aalborg (ingen Sig
telse kendt), Fru Eva Berthelsen, Aarhus (Manden tidl, anholdt for Sabo
tage), Arbejdsleder Viggo Henriksen, Ringkøbing (Vaabenbesiddelse), Fru
Kristine Knudsen, Skamby paa Nordfyn (Sigtelse ukendt).
Eftersøgt af Gestapo: Kaptajn Bjørke, Hellerupvej 48. Under Forsøg paa
Anholdelse medvirkede dansk Gestapomand, Per Birkedahl Hansen.
Guldsmed Jutta Kjeldahl Christensen, Esbjerg, har anmeldt til det tyske
Sikkerhedspoliti, at hun har modtaget Truselsbreve, og at hun faar anony
me Telefonopringninger. 27. Januar stod paa hendes Butiksvindue med sto
re, røde Bogstaver “Prøjserkælling”, og paa hendes Udhængsskab var opklæ
bet et trykt Digt med 5 Vers, tilegnet danske Kvinder, der har glemt de
res nationale Stolthed. Paa Døren stod malet “Feldniadras”. Ogsaa paa an
dre Butiksruder i Byen var der Bemalinger; bLa. stod der hos en Grønthandler: “Her handles kun med Tyskere”.
26/1 fandt man paa Rejsegodsekspeditionen i Tønder en beskadiget Kasse
paa Ca. 90 Kilo. Den var ledsaget af et Rejsegodsbevis, stemplet “Wehr
machtsfachschein”, afsendt fra Thisted til Tyskland. Kassen viste sig at
indeholde 32 Kilo Flæsk, 8 kg Talg, 7 kg Svinefedt, 18 Stk. Sæbe, 8 kg
Pølser, og desuden en Del Flormel, Konserves etc. Desuden fandt man et
nyt Radioapparat.
I Indberetningen til Handelsministeriet hedder det, at suge Forsendelser
ikke er sjældne.
Hos BUlow & Co. i Aarhus brændte 27/1 tre tyske Lastbiler. Samme Dag ned
brændte en tysk Barak paa Skagen.
“Esplanaden”, der forleden beskadigedes ved Sabotage, skulde have været
anvendt til Bespisning af 200 tyske Soldater.
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En københavnsk Motordroske paakørte Natten til 28/1 paa Strøget to tyske
Soldater og en civil Dansker. Danskeren og den ene Tysker kom til Skade,
men forsvandt, før Ambulancen kom.
Tyskerne anmodede Natten til den 28/1 dansk Politi om Assistance i Til
fælde af Angreb mod Vridsløse Statsfængsel. Man hævdede, at 200 Mand vil
de angribe Fængslet.
Det danske Politi har nu i København saa mange faste Vagtposter, at man
nogle Steder kun kan benytte CB-Folk. Posterne paa Gaderne er nu kun paa
2 Mand.
Tyskerne har forbudt Ritzaus Bureau at udsende fortrolige Meddelelser,
da man ikke kunde vide, hvem de falder i Hænderne paa.
Natten til 29/1 blev Lufttrykslangerne i et tysk Militærtog paa Aarhus
Banegaard gennemskaaret.
27. Januar er i Centralpostbygningen i Tietgensgade stjaalet 13 tyske Ge
værer, som stod til Disposition for Brevcensuren.
Ved Midnatstid fandt en Reservepolitibetjent paa Randbølvej i Vanløse ud
for Nr. 8 en Politibetjent, Falkenaa fra Stationen i Rosenvængets Alle,
liggende dræbt, ramt af et Skud i Brystet. Falkenaa havde været paa Vej
hjem fra Tjeneste. Reservebetjenten havde hørt Skuddet. Der er ingen Ø
jenvi dner.

141

Information den 2/2 1944.
En Kommentar i den danske Radio i Aften lagde Skylden for den sidste Tids
politiske Mord og Mordforsøg paa Kommunisterne under Henvisning til det
illegale kommunistiske Blad “Land og Folk”.
Følgende Kendsgerning kan i den Forbindelse have Interesse: Det Nummer af
“Land og Folk”, som citeredes i Radiokommentaren, er ikke blot et Falsum
det er beviseligt trykt i “Fædrelandet”s Trykkeri. Det udsendtes for
en halv Snes Dage siden til helt tilfældige Personer, som ikke før har
faaet “Land og Folk”, i sig selv et Bevis paa, at det korn fra andre Kred
se. En teknisk Undersøgelse viste, at det er “Fædrelandet”s Tryk.
Det danske Politi søger Gerningsmændene indenfor Schalburgkorpset.
Den saarede Garderkaptajn Greve Kield Brockenhuus Schack, hvis Hustru er
født Danneskiold Samsøe, er Ven med Kronprinseparret. Kronprinsessen, som
venter sin Nedkomst i April, spiste Frokost paa Torkel Badensvej Søndag.
Der er ved dette Attentat anvendt dels dansk Militærammunition, dels tysk
Ammunition. Bilerne var begge Steder forsynet med “Spot light”, altsaa
kraftig Projektør. Bladene har ikke maattet omtale dette Punkt i Signale
menterne.
-

Under en Kamp mellem spirituspaavirkede Tyskere og en dansk Politipatrul
je har Medlemmer af det tyske Mindretal i Tønder den 29/1 gjort sig be
mærket ved dels paa Gaden, dels inde i en Restaurantion, at overfalde de
danske Politifolk. Den tyske Kaserne i Tønder afslog at sende Assistance.
Det lykkedes en tysk Underofficer at berolige de tyske Soldater. Mindre
talsfolkene tog Politiet sig af.
Organisation Todt Folk fra Kasernen i Esbjerg har overfaldet forbipasse
rende og tilredt tre Fodgængere alvorligt. Sammen med tysk Feldgendarmeri
anholdt dansk Politi inde paa Kasernen tre Voidsmænd: Hans Christensen
Brok fra Broager, Helmuth Larsen fra Ullerslev og Jørgen Jørgensen fra
Sakskøbing. Desuden afsløredes det, at den stærkt berusede Portvagt paa
Kasernen havde deltaget i Overfaldene. Tyskerne har lovet Undersøgelse.
En tysk Desertør stjal 28/1 en Lægebil i Slagelse. Da en dansk Betjent
greb ind, kom det til lldkamp paa Slagelse Stations Perroner. Betjenten,
som ikke vidste, at han havde at gøre med en Desertør, idet Manden endnu
var i Uniform, skød med skarpt, men ramte ikke. Desertøren blev om Natten
fundet død i et Lysthus nær den tyske Kaserne. Han havde t~egaaet Selv
mord.
Der har været mystiske Besøg hos Ingeniør Hage, Hellerup, Rentier Peschke
Køedt i Jægersborg Alle og hos Orlogskaptajn Westermann.
En tysk Løjtnant har paa en Restauration i Holbæk overfaldet tre Gæster.
Han var stærkt beruset. En anden tysk Officer anholdt ham.
Manden, som ledede Sabotagen mod Studenterhytten ved Sjælssø, kaldtes af
sine Ledsagere skiftevis “Chefen” og “Ejnar”. Hn var kun 163 cm høj, tæt
bygget, bredskuldret, iført Overfrakke og Sixpence.
Den tyske Kommandant har ladet Alssundbroen besætte, fordi der antagelig
paa Als befinder sig engelske Flyvere, som er sprunget ud med Faldskærm.
Dansk Politi har afslaaet at medvirke ved Eftersøgningen.
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Det danske Politi har fundet 8 af de 12 Kasser Sprængstof, som blev
stjaalet paa Godsbanegaarden. Manden, som havde skjult sig, er anholdt.
Kontorassistent Viggo Hansen hos Stadsingeniøren i Aarhus er blevet an
holdt. Han var netop løsladt efter at have afsonet 5 Mdrs. Fængsel for
illegal Virksomhed.
Der var i Gaar Razzia i Nordisk Pressefoto, Berlingske Hus. Intet fundet.
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INFORMATION

3/2-44.

Berlin synes at regne med Invasion i Løbet af nogle faa Dage. Invasions
mulighederne synes efter tysk Information at regnes i denne Rækkefølge:
1) Balkan 2) Bretagne eller Holland 3) Danmark evt. Norge.
Det ny Tøjhus i København er nu totalt rømmet for Effekter. Alt er sendt
Syd paa.
Tre Kompanier af Schalburgkorpset marcherede i Gaar gennem Københavns Ga
der med Musik og Dannebrog i Spidsen. Soldaterne var iført de Khakiuni
former som Københavnerne under Krigen har været vant til at se Garden i,
hvorfor flere mente, at det var Gardens Uniformer. Paa Fløjene gik Mænd
med Maskinpistoler for at sikre mod Attentater. Musikkorpset, som var
daarligt, spillede bl.a.: “Dengang jeg drog af Sted”
-

Politiet fik i Gaar værdifulde Oplysninger i Sagen om den dræbte Politi
betjent. Alt peger mod Frimurerlogen paa Blegdamsvej.
Tyskerne har paa Raadhuset rekvireret Tegninger til Nordisk Kollegium,
som derfor frygtes beslaglagt.
Der er foretaget 23 Arrestationer i Ho~rsens. Blandt de arresterede er Læ
ge Eltang, hvis Hustru er tysk Jødinde, Bagermester Sejersen og Bogtryk
ker Tom Knudsen, Broder til den i sin Tid kendte Militærnægter Vig Knud
sen.
I Randers er foretaget yderligere Arrestationer, deriblandt den lands
kendte Hestehandler Chr. Rasmussen, som var Millionær under sidste Krig.
Hans Søn er tidligere blevet arresteret.
De Sommerhuse ved Løkken og Blokhus, som skal fjernes af Tyskerne, be
slaglægges, og en mindre Erstatning af Vurderingsmænd fastsættes. Ejerne
faar ingen Kontanter, men en Sola-Vekse’, som de selv skal skrive under
paa, hefte for og forrente, til Krigen er endt, saafremt de vil have de
res Penge. Tyskerne sælger derefter Husene til enhver, som vil købe kon
tant og transportere bort. Huse, som har kostet 9-10.000 Kr. er blevet
beslaglagt for 2-3.000 Kr og derefter solgt for nogle faa Hundrede Kro
ner. Naar Husene eller Materialerne er kørt bort, sprænges Fundamenter
etc, i Luften.
Det har kostet Danmark saa meget at have Tyskerne, at man hvert Minut si
den Kristi Fødsel vilde have kunnet betale en Femkroneseddel for at naa
op paa denne Sum. Heri er ikke medregnet de ødelæggelser, Driftstab etc.
som Besættelsen har betydet.
De danske Arbejdere i Nordjylland opfører sig saa daarligt, at de, efter
lokale Vidneudsagn, ligefrem stiller Tyskernes Opførsel i et fordelagtigt
Lys. Overalt paa Jernbanestationerne ser man nu tyske Embedsmænd ved Si
den af de danske. Man mærker stigende Spænding overalt i Jylland.
Det illegale Blad “Budstikken” udkommer fortsat regelmæssigt i Kolding,
trods Bølgen af Arrestationer. De tyske Myndigheder har nu forlangt, at
Kolding Byraad skal udtale sig imod Bladet. Byraadet har forgæves paa eet
Møde drøftet Sagen og skal nu have den for igen 7/2.
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2.Under en Politiudrykning til Fabriken “Globus11 i Glostrup i Anledning af
Sabotagetrusel-man havde hørt to Mænd paa et Toilet tale om, at de havde
Tegninger af Fabriken-kom det til dramatisk Sammenstød mellem dansk og
tysk Politi. Begge Parter havde en Overgang Pistolerne fremme. Tyskerne
bebrejdede Danskerne, at de ikke kom hurtigt nok. Fabrikken bevogtes nu
af Schalburgfolk, idet der af Sabotagevagterne forlanges Troskabsed til
Værnemagten.
Flere af Radiokommentarerne og de særlige Foredragsholdere optræder under
Pseudonym. Navnet Carl Hianus dækker saaledes over Forfatteren Carl Emme
rik, Langdraget 25, og “Bankfuldmægtig Vilh Petersen” er Bankbogholder
Joha n Gede, Ingemannsvej 8.
Den fra den tyske Radio kendte Speake~ Weeke-Rasmussen, tidligere Medar
bejder ved Valbybladet, oplæser en Del af Foredragene, uden at hans Navn
maa komme frem.
Den danske Pressetjeneste i Stockholm har meddelt, at 160 Danskere nu er
ført til tysk Koncentrationslejr. Hertil kommer ca 700 Kommunister og Jø
der fra Oktoberdeportationerne. Tallene synes nøgterne.
En dansk Handelsdelegation er ankommet til Stockholm for at føre Forhand
linger. Clearingskontoen viser 14 Mill i Danmarks Disfavør. London Radio
erklærede i Aftes, at der desværre ikke er tilsvarende Balance i det
dansk-tyske Handelssamkvem. Tyskland skylder nu Danmark 1.900.000,000 Kr.
Sverige har nægtet den tyske Filmsskuespiller Mathias Wiemann Indrejse
tilladelse. Han skulde have talt ved et Møde i Stockholm 2/2.
Danske og norske Læger har faaet Tilladelse til at praktisere blandt
Flygtni ngene.
Ifl. London Radios danske Udsendelse har Besættelseshæren i Danmark i de
sidste tre Maaneder af 1943 rekvireret: 5,8 Mill. Æg, 1365 Ts. Kød, 432
Ts Smør, 12,120 Ts Grøntsager og 30.000 Tons Kartofler, hvortil kommer
Eksporten til Tyskland. Af den samlede Cementproduktion paa 62.000 Ts pr.
Maaned beslaglagdes de 42.000 Ts. For et Par Maaneder siden krævedes y
derligere 10.000 Ts. og nu fornylig endnu 6.000.
De danske Flygtninge i Sverige er begyndt at danne fagHge Sammenslutnin
ger. Saaledes har 75 Læger dannet en Organisation. En Snes danske Flyvere
har dannet en Forening med Michael Hansen som Formand og Kaptajnløjtnant
Børge Danielsen som Sekretær. Danske Journalister, ialt 60, har stiftet
“Dansk Journalistforening i Sverige med Ebbe Munck som Formand og Erik
Seidenfaden som Sekretær. Ogsaa Jurister, Ingeniører, Kunstnere og Stu
denterne danner Organisationer.
Der arbejdes i Sverige med Planer om at lade danske og norske Flygtninge
bygge den planlagte nordiske Folkehøjskole i Sverige.
Ca 6000 danske Flygtninge har nu Arbejde i Sverige, deraf 1000 i Tekstilog Beklædningsindustrien. Der arbejdes paa at faa ordnet det, saa danske
Lærlinge kan xxxxxxxx fortsætte deres Uddannelse i Sverige.
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3/1 ved 18 Tiden trængte det tyske Politi ind paa Asiatisk Plads, Chri
stianshavn. Man anholdt i Søpo.litiets Vagtskur Reservepolitibetjent Hans
Henry Christiansen, derblev ført udenfor. Umiddelbart efterkom det til
heftig Skydning i Porten, og senere fandt man Res ervepolitibetjenten
liggende som Lig. Han var ramt af flere Maskinxxxxxpistolkuqler. Mod en
Klynge Mennesker, som nærmede sig fra xmxgxx Torvegade, aabnede Tyskerne
kort efterlld med Maskinpistoler. Salverne bogstavelig taltfejede hen o
ver Kørebanen, og flere tilfældigt forbipasserende saaredes.
Det danske Politi har ikke endnu kunnet faa Oplysninger om Sagen. Saavidt
vides bleven Mand ved Navn Møller alvorligt saaret og en Fru Mosegaard
lettere saaret. Disse to Personer synes Tyskerne at have taget sig af. Et
halvandet Aar gammelt Barn blev efter Skydningen fundet levende, og uskadt
i Rendestenen. En Student Chr Petersen, der gik udfor Nr 23 i Strandgade,
saaredes alvorligt i den ene Lunge, og en Lagerarbejder FrJensen, Graa
brødretorv 19, blev ramt i venstreBen, da han passerede paa Vej hjem. To
tyske Kolonner gennemsøgte derefter hele asiatisk Plads uden at finde no
get mistænkeligt. Bortset fra Møller og den saarede Kvinde synes ingen at
være blevet anholdt. Tyskerne har opgivet, at en tysk Politimand er ble
vet dræbt, men det ser ikke ud til, at der er andre end Tyskerne, der har
skudt. Tyskerne fandt ingen Baad, men interesserede sig for en hurtigt
gaaende Motorbaad, der skalhave pass eret fra Knippelsbro, mens Skydnin
gen stod paa. Det er dog muligt, det kun drejer sig om Søpolitiets Pa
troui 11 ebaad.
I Forbindelse med Ransagningen i Nordisk Pressefoto i det berlingske Hus
er for ilegal Vaabenhandel arresteret Steen i BTs Vagtstue og Anker Lar
sen paa Nordisk Pressefoto. Steen blev udpeget af en tidligerearresteret,
Fotograf Johansen.
SS-HauptsturmbannfUhrer Seibold har paa Lazarettet erklæret, at han sk~,c~
først, dahan opdagede en Mand med Skydevaaben. Han mener, han saarede den
Fremmede, sombagefter skød ham. Om Seibolds Tilstand vides iøvrigt intet.
Den danske Rutemaskine tilBerlin lander i disse Dage i Stettin, antagelig
fordi Tempelhof Flyvepladsen er beskadiget.
Densønderjydske Afstemning 1/2 vil ikke blive omtalt i dan~ke Blade.,
skønt det i Aar er 25 Aarsdagen.
Ved Byrettens 10 A Afdeling er den 20 aarige stud xxxxxx mag Niels Sax
torp, den 22 aarige Maskinarbejder Henning Christensen og den 20 aarige
stud polit Johan Hjarup blevet dømt for Sabotage. Sagen har været behand
let af dansk Politi. Saxtorp fik for Sabotage i 10-12 Tilfælde 7 Aars
Fængsel, Christensen for 9 Tilfælde 6 Aar og Hjarup for5 Tilfælde 4 Aars
Fængsel.
Den 48 aarige fhv Hotelejer i Donningborg ved Randers Poul Nielsen, der
i den sidste Tid har arbejdet som Arbejdsmand paa Flyvepladsen ved Rørdal
er afgaaet ved Døden. En tysk Soldat ramte ham med et Vaadeskud,
da han sammen med nogle andre Arbejdere inden i en lukket Kasse blev
transporteret bort fra Arbejdsstedet
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Dropskoger Ove Schlegel, Kolding, har undet et Opløb i Kolding den 29
Januar forlangt, at dansk Politi skulde arrestere Folk, som efte hans Op
fattelse havde udtalt sig fornærmende om Værnemagten. Han opgav at være
Medlem af det tyske Politi og sagde, at hans Opgave var at lytte til,
hvadFolk sagde og derefter indberette det. Det viste sig, at han var
knyttet til den af Krenchelstiftede Organisation “Dansk Folkeværn”, hvis
Chef, Østergaard Petersen, fornylig blev skudt.) Schlegel oplyste, at han
agtede at angive en ung CB er Vily Anderse, fordi han havde opfordret
Folk tilat give Tyskerne en kold Skulder.
Den tyske Kommamdant i Løkken har i Anledning af tysk Skarpskydning 11/2
krævet Vrensted Sognog Dele af Ingstrup, Børglum og Thise Sogne rømmet
totalt. Ialt 2000 Mennesker skal bort. Dyrene skal blive, og eventuelt
dræbte Dyr vil blive erstattet. Alle Indfaldsveje til Løkken By spærres,
og Jernbaneforbindelsen afbrydes. Det bliver den største Evakuering, som
endnu er foretaget herhjemme. Elektriciteten skal overalt være afbrudt.
Skydningen varer fra 9 till4.
Der mangler stadig Navne paa Arresterede i Horsens. Man kender nu: Bager
mester Sejersen og hans Hustru, Bagermester Georg Zeuner, Faktor Axelvon
der Ahe og en Typograf fraSocialdemokraten, tre Cigarmagere, en yngre
Stenhuggermester, tidligere mangeaar9g KU Formand Olaus Nielsen, Fru Anna
Petersen. Blandt de arresterede var Fru Postkasserer Kaptajn Lund, der
blev taget med, skønt hun havde 40 Graders Feber. Det viste sig at være
en Navneforveksling. Lærer Laursen, xxxx Sejth, tog en større Dosis Sove
piler, da Tyskerne kom. Han blev ført til Kommunehospitalet. 21 arreste
rede er ført til Aarhus.
Ved Sabotagebranden hos A/ Chr Juncher i Randers blev en 20 aarig Kontormedhjælper Amdi Henry Nielsen saaret. Tyskerne mener, han er Sabotør, og
har sat Vagt i hans Sygeværelse. En Kammerat, Bandagistelev Chr Buch, som
vilde bevise NielsensAlibi, blev ført til Aarhus.
Randers Roklub har flyttet samtlige Baade fra Klubhuset af Frygtfor Sabo
tage.
Den tyske Kommandant i Aalborg harklaget over Byens
Bach, og man regner med, at Politimesteren vilblive
de lige som Volquartz i Randers. Statsadvokaten for
har været i Aalborg i denne Anledning. Muligt tager

populære Politimester
fjerpet fra sit Embe
særliige Anliggender
Bach sin Afsked.

Paa Sakskøbing Jernbanestation forsøgte nogle unge Mænd Søndag Aften at
klippe Haaret af nogle Piger fra Bursø, fordi de havdebesøgt tyske Solda
ter paa Berritzgaard. Da Pigerne skreg om Hjælp, skød tyske Soldater paa
dem. En af Pigerne blev klippet skaldet. To andre blev i Maribo hentet ud
af Toget og fik samme Omgang. De rejste Tirsdag tilKøbenhavn med Tørklæ
der bundet om Hovederne som Turban.
Den tyske Værnemagt har i Grove arresteret Folk, som har solgt Kogesprit
til Tyskernes russiske Hjælpetropper.
2tyske Officerer truede 31/1 to Politibetjente paaAmagerbrogade til at
standse forbipasserende. For at hindre, at Tyskerne skød en Cyklist, der
ikke stoppede, skød den ene Betjent Varselskud og saarede derved sig selv
i Haanden. Officererne viste sig at være spirituspaavirkede.
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Information den 6/2 1944.
De tyske Tropper trækker mod Lemberg, der nu skal forsvares for enhver
Pris. I Estland maa alle mellem 16 og 60 Aar i Trøjen. Mænd standses paa
Gaderne og tvinges til at følge med til Indskrivningsstederne. Paa Kajer
ne i Randstaternes Havnebyer venter Flygtninge i Tusindvis paa Skib. De
danske Bornholmerbaade, der først var dirigeret til Norge, afgaar nu til
Estland. De skal hente Maskiner og Flygtninge.
Tyskerne regner med at miste Olien fra Estland (Skiferolie) og Galizien
og med at maatte stikke Rumæniens Oliekilder i Brand. Fabrikerne for syn
tetisk Benzin har faaet Ordre til at presse Produktionen mest muligt i
Vejret Paa Flyvemaskinfabrikerne nedsættes Prøvetiden for Motorkørsel til
4 Timer, og Maskinerne naar ikke op paa fuld Styrke.
Den rumænske Civilforvaltning i Transistrien er erstattet med Militærfor
vaitning.
En engelsk Radiomeddelelse om, at Dr. Christiani har været i Stockholm
for at ventilere en Plan om svensk Besættelse af Norge og Danmark efter
tysk Rømning, bekræftes i København og i Stockholm. Den har vakt megen
Opsigt i Norge, hvor tyske Officerer har erklæret, at de sidste Tropper,
som skulde rømme, vilde komme i en vanskelig Situation. Man er klar over,
at Stillingen i Norge vil.blive meget’ prekær i Tilfælde af finsk Særfred.
Man anser Personskiftet i det finske Udenrigsudvalg
Fagerholms Indtræ
den
for Tegn paa finske Fredsønsker i den Situation, som vil opstaa,
naar Estland rømmes.
-

-

Spanien har tilladt de internerede italienske Skibe at gaa til Søs under
Badoglio Flag. Ungarn har givet Ordre til, at Tropperne ikke maa aabne
Ild mod jugoslaviske Patrioter, som gaar over Grænsen.
Disse to Ting tages i Berlin som Tegn paa Frafald.
Den i Dnjeprbuen indesluttede tyske Styrke bestaar bl.a. af Divisionen
Viking, i hvilken findes adskillige danske Soldater. De kæmper med For—
bitrelse, da Russerne som bekendt ikke giver SS-Folk af udenlandsk Oprin
delse Pardon. Ad Luftvejen bortfjernes fra “Lommen” kun Stabsofficerer og
Specialister.
i Sydatlanten er tre tyske Blokadebrydere sænket. Efter hvad den tyske
Soldatersender oplyser, sejler Blokadebryderne fra Japan i fast Rute,
fordi de ellers risikerer at blive sænket af tyske Ubaade, som for nogen
Tid siden ved en Fejltagelse sænkede de tyske Skibe Schwabenland og Dog
gerbank, hvis Mandskaber ikke blev reddet.
Styrkeforholdet paa østfronten opgøres i Berlin til 5-1 i Sovjets Favør.
Willy Johansen, STB, har fornylig løst Grossererborgerskab for at kunne
lede et dansk Forlag, der skulde forsyne Værnemagten her i Landet med ty
ske Bøger. Kapital 3 Millioner. Planen blivernnæppe til Virkelighed.
Man har nu nogenlunde rede paa, hvad der skete paa Asiatisk Plads. Begi
venheden har nøje Forbindelse med en Aktion mod Sygeplejersker paa Bispe
bjerg Hospital. Tyskerne ankom til et med Flygtninge aftalt Mødested ved
Porten ind til Asiatisk Plads, før Flygtningene var kommet. De har øj~n
synlig ment,at Flygtningene allerede var inde paa Pladsen, hvorfra Trans-
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porten iøvrigt slet ikke skulde afgaa. Det kom til Kamp med Transportens
Leder, Møller, og en Reservepolitibetjent, som Møller stod sammen med.
Betjenten dræbtes, Møller saaredes, saa han døde af sine Saar. Under paa
følgende vild Skydning hen ad Gaden blev de i Gaar omtalte saarede. Ingen
af Flygtningene blev fanget. Hen paa Aftenen blev der telefoneret til fem
Sygeplejersker, som anmodedes om at komme ind paa Kommunehospitalet. Her
blev de anholdt. De anholdte i Sagen er: Asmussen, Høyer, Villy Nielsen,
Ole Jacobsen to Frøkner Mogensen, to Frøkner Winther og Frk. Sørensen.
Fynske Sabotører har Natten til 3. og 4. Februar raseret Værfterne ved
Svendborg. De sprængte i Tiden fra 20.40 til 4.00 følgende: 1) Et Spilhus
med Motor, benyttet til at trække Skibe paa Bedding paa Henry Rasmuss~ens
Jagt- og Baadebyggeri i GJ. Hestehauge~, 2) Et Træskib, som benyttedes af
Tyskerne til Minestrygning, 3) En Hal paa Værftet, der arbejder 95 pCt
for Værnemagten, 4) To Motorbaade, som Baadebygger Henningsen, Rantzausminde, har bygget for Tyskerne, 5) En Høvle- og Afrettemaskine til spe
cielt Brug paa John Madsens Baadebyggeri i Strandhusene, 6) En Nybygning
paa 400 Tons til den tyske Marine paa Svendborg Staalskibsværft, 7) En
tysk Baad, “Sauer 2”, indbragt til Reparation paa Staalskibsværftet. Beg
ge Skibe sank. De laa udenfor en tysk Forpostbaad med Madnskab, og der er
paa Værftet baade danske og tyske Vagtposter, som intet har opdaget.
Der er 3. Februar forøvet Sabotage mod Maskinerne hos Hans Jørgensen &
Søns Grus- og Skærvefabrik i Davinde paa Østfyn. Fabriken leverer til den
nye tyske Flyveplads i Lunde paa Nordfyn, og den er ved at blive forbun
det med Langeskov Station med Tipvognspor.
For Medvirken til illegal Udrejse har Tyskerne i Helsingør anholdt Reser
vepolitibetjentene Jørgen Ludvig Jørgensen og Helge Sigfred Hansen, og
der er i Gaar i Charlottenlund anholdt Politifolk. Navne kendes endnu ik
ke.
7 Personer har 4. Februar om Morgenen forsøgt at trænge ind hos den kend
te Nazist, Politiassistent Sillemann, Hovedvagtsgade 4, IV. De havde øde
lagt Trappebelysningen. Forsøget mislykkedes.
Natten til 4/2 blev der affyret et Skud gennem Ruden i Politibetjent
Buchs Soveværelse, Maltagade 20. Han blev ikke ramt.
En tysk Underofficer har forsøgt Selvmord i et 0mklædnin~srum ved en Sko
leboldplads nær Grønløkkevej i Odense. Han blev ikke livsfarligt saaret.
Tyskerne har under Trusel om Overtagelse tvunget Arbejdernes Fællesbageri
i Rønne til at levere Brød til Værnemagten.
Den paa Asiatisk Plads dræbte Reservepolitibetjent var fra Nakskov. Han
blev 24 Aar og havde været gift lige over 1 Aar. Han efterlader en Søn
paa een Maaned. Hans Far dræbtes sidste Sommer ved en Mineeksplosion i
Taars Havn paa Lollands Nordvestkyst.
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Information den8/2 1944.
Samme Dag som Politibetjent John Chr. Falkenaa under fuld Honnør blev be
gravet fra Vanløse Kirke, hvis Præst talte om et riandfolk, førtes Liget
af den paa Asiatisk Plads dræbte Reservebetjent Hans Henry Christiansen
til Fødebyen Nakskov. Liget udleveredes fra Retsmedicinsk Institut Klok
ken 16, og fem Kvarter senere afgik det med Godsvogn, som var mærket “Lig
til Nakskov”. Paa Godssporet stod opmarcheret over 100 Politifolk i Gala.
De bragte den Faldne en sidste, tavs Hilsen ved at gøre Honnør, da Toget
kørte.
Man maa regne med Beslaglæggelse af Motorbaade, og eventuelt
efter Møn
ster fra Norge
større Lystkuttere. I København er de første tre Motor
baade blevet beslaglagt.
-

-

Tyskerne har nu
forlanger Plads
til Transporter
skibningerne af

i Jylland Indkvarteringssteder til 26.000 Arbejdere, men
til yderligere 10.000. De kræver Vejle Havn forbeholdt
af Grus og Ral til Flyvepladserne, hvilket vil genere Ud
Brunkul stærkt.

Kanonerne er fjernet fra en Række tyske Befæstningsanlæg i Jylland og
ført til Steder, hvor der for Tiden er mere Brug for dem.
I Forbindelse med Arrestationerne og ~Nedskydningerne i Aabenraa 6/2 har
Tyskerne eftersøgt ORS Holger Boeck, sigtet for at have haft Forbindelse
med Mekaniker Kock, hvis Hus Tyskerne stormede. Overretssagføreren var
borte, og man arresterede i Stedet hans Hustru, som førtes til Aarhus.
Lejlighed og Kontor blev gennemsøgt.
Reinhardt Autornobilværksted, Lyngbyvej 36, blev bombet 6/2 Kl. 9.50. Re
volvermænd afvæbnede Vagten, tog Magasinerne ud af Vaabnene og sprængte
Værkstedet. 10 Motorcykler og nogle Biler samt Reservedele blev ødelagt.
Aviserne maatte ikke omtale denne Sabotage.
Der var 6/2 Skyderi paa Gudenaavej og paa Vesterbro under tyske Politiak
tioner, hvis Formaal endnu er ukendt.
Tyskerne har paa Otterup Geværfabrik beslaglagt alle Vaaben, Vaabendele,
Ammunition, Krudtforraad, Værktøjsmaskiner, ja, endog Slagtehuspatroner.
Dansk Protest afvistes.
Leutnant Geniel, Skovbylejren paa Nordfyn, har nedlagt Protest imod, at
Kongens Foged har sat en Tømrer Ove Madsen i Bogense ud af Lejligheden.
Aarsagen er den, at Tømrerens Husbestyrerinde, Frk. Ellen, har Omgang med
tyske Soldater. 3 tyske Soldater truede Dommerfuldmægtigen paa hans Bo
pæl, og fulgte med til Kontoret, hvor de saa Papirerne. Leutnanten bad
om, at man ikke blandede højere dansk Myndighed ind i Sagen.
Der er sket Tyveri af Cement fra Værnemagten i Esbjerg, og der er i den
Anledning af tysk Politi foretaget en Del Anholdelser.
Lorentz Hansen, Varming, er anholdt for Bedrageri mod Værnemagts-Entre
prenør.
En beruset tysk Soldat har 1/2 i Esbjerg skudt paa to Personer, han havde
truffet paa Restaurant. Ingen af dem blev ramt.
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—2En tysk Soldat blev Natten til 30/1 overrasket af dansk Politi, da han
begik Indbrud i en Købmandsforretning i Thyborøn. Han bragte sit Gevær i
Skudstilling, men en Betjent erobrede Geværet fra ham. Han blev anholdt
af tysk Politi.
Tyskere var 4/2 i indbyrdes Slagsmaal paa Kongens Nytorv.
Det tyske Kriminalpoliti har i de københavnske Biografer 4/2 forlangt al
le amerikanske og engelske Films udleveret.
Efter Sabotagen mod ASA og Nordisk Film Natten til den 8. ds. kan nye
danske Film ikke foreløbig indspilles, idet som bekendt ogsaa Palladium
er sat ud af Spillet ved Sabotage.
De danske Myndigheder har nægtet at give Tilladelse til et offentligt Mø
de i Hillerød, arrangeret af Den nationale Liga ved Redaktør Axel Høyer.
Foruden Høyer skulde paa Mødet tale Museumsassistent Sven Heding. Tilla
delse vil antagelig nu blive givet af den tyske Kommandant i Hillerød.
Den 75 aarige Fisker Martinus Harbo, Nytorp ved Hanstholm, er kommet al
vorligt til Skade, da han ved en Fejltagelse kom ind i et Landminefelt.
En Rygkurv tog af for Sprængstykker, men han ramtes i Underlivet. Han
krøb efter Ekspiosionen paa alle fire to Kilometer til sit Hjem og før
tes derfra til Thisted Sygehus.
De Politifolk, som deltog i John Falkenaas Begravelse, var ikke blot be
væbnede
de bar Pistolerne i aabent Hylster. Aarsagen var Telefontrusler
om Angreb paa Kirken under Begravelsen.
Om Aftenen maatte dansk Politi fjerne den Dræbtes Onkel, som havde takket
ved Graven. Han var pr. Telefon blevet truet paa Livet.
-

Der ydes Præsten i Vanløse særlig Beskyttelse i Anledning af den Prædi
ken, han holdt. I Avisreferaterne manglede enkelte Sætninger, bl.a. en
Bemærkning om de Stympere, som i Samarbejde med den raa, romerske Mili
tærmagt klyngede Jesus op paa Korset.
Den tyske Gestapochef i Warszawa er sammen med fem Medarbejdere blevet
dræbt ved en Bombeeksplosion. Tyskerne skød derefter 1QO Gidsler og an
bragte Ligene paa aaben Gade til Skræk og Advarsel. Der~blev paalagt Byen
en stor Bøde og indført Undtagelsestilstand.
Moskvas Kanoner, der under denne Krig kun har været anvendt til at skyde
Sejrssalutter, forkyndte 7/2 nye Sejre. Bl.a. var den tyske Linje Nordøst
for Krivoj Rog og Nordøst for Nikopol blevet gennembrudt, og under et nyt
Fremstød i Dnjeprbuen dræbtes 12.000 Tyskere. Ringen om de indesluttede
10 tyske Divisioner ved Dnjeprs mellemste Løb bliver stadig tættere.
Bureau Thomas, Bahns Hotel, Badstuestræde, menes at være et af Centrerne
for “Antisabotagen”.
Den paa Amager haardt saarede Produkthandler havde Forretning paa Chri
stianshavn
i Sct. Annægade, nær Asiatisk Plads
En Del af de tyske
Marinevagter er kommet hos ham; derudover ved man intet om ham. En af de
i Asiatisk Plads-Affæren arresterede Sygeplejersker blev taget i Sygeple
jerske-Uniform. Den har hun endnu paa i Vestre Fængsel.
-

...
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INFORMATION

9/2-44.

I.

Den tyske Soldatersender meddeler: Bulagrien har forlangt den tyske Paskontrol ved den tyrkiske Grænse ophævet og en Række større Byer rømmet af
de tyske Tropper. Bulgarske Tropper forlader Jugoslavien. Tyrkiske Trop
pekoncentrationer ved Bulgariens Grænse.
Finnerne har forhøjet Forsikringspr~iierne for østersøfart med 20%.
Radiokommentaren i Aftes vakte en Del Forvirring. Der blev spillet BBC’s
Kendingsmelodi og bragt en Lydpladegengivelse af et Afsnit af en Christ
mas Møller-Tale, som ikke blev kommenteret. Flere Lyttere troede, at Sa
botører havde besat Radiohuset.
Adler Service paa Lyngbyvej blev i Aftes rømmet efter Bombetrusel. Der
skete intet.
Der var i Gaar Stor-Razzia paa Bispebjerg Hospital i Forbindelse med Asi
atisk Plads-Affæren. Tysk Politi oniringede hele Hospitalskomplekset og
gennemsøgte især Lægeboliger og Sygeplejerskeboliger. Endnu i Nat kendte
ingen dansk Myndighed noget ti-i Aktionens Resultater. Det vides, at en
Sygeplejerske, Frk. Munch, er anholdt i Sagen.
Ungarn forhandler med det tyske Hovedkvarter om Hjemsendelse af de sidste
ungarske Tropper fra Fronten.
I Bayern faar Restauratører 150 RM i Bøde for at koge Æg, som Gæster medbringer.
Tre-fire ukendte Mænd forsøgte i Aftes at trænge ind i den til Sverrig
flygtede Direktør Polacks Lejlighed, Ved Glyptoteket 6, Den bebos nu af
en anden, som fører Firmaet videre. Forud var der pr. Telefon truet og
sagt, at alle, som arbejder for Jøderne, skal dø.
Ved 21-Tiden i Aftes opdagede en tysk Statsborger, Dr.med. t. Matz, to
unge Mænd, der var ved at bryde hans Garage op i Villaen, Marievej 22 i
Hellerup. De forsvandt paa Cykler. Han affyrede en halv Snes Skud efter
dem, saavidt vides uden at ramme.
Gestapo eftersøger en Mand ved Navn Hedegaard Brock, sigtet for Tyveri af
Biler i Vesterport.
Der gaar endnu Dønninger efter en Vagtordning, som Stamm og Dahl—Jensen
etablerede efter Ordre fra Dagmarhus d. 22. og 23. Januar i Nordværks tre
Virksomheder: Finsensvej, Aldersrogade og Avedøre (General Motors hed det
tidligere). 7 københavnske Politimænd nægtede at medvirke og indstilledes
af Politidirektøren til Afsked, der dog ikke blev til noget. Politimester
Reinstrup, Søndre Birk, nægtede at stille Mandskab i Avedøre.
Man lod Po1itirr~ndene være i Lokale med Sabotagevagter og SS-Mænd. Dé
fleste Sabotagevagter var Tyskere, og de erklærede rent ud, at de agtede
at passe paa de danske Politifolk, som ikke fik Lov at forlade det Vagt
lokale, de var anbragt i, og som heller ikke maatte komme til en Telefon.
Stamm havde i disse to Dage den Oplevelse, at Dagmarhus ringede ham op
hjemme, skønt han har hemmeligt Nummer.
-
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Der var i Gaar “Fantasibomber” i Politikens Hus og i World Cinema. Ingen
foretog sig noget i den Anledning.
Den i Nakskov anholdte Sabotør Larsen, der sigtes for at have skudt paa
Nazister, er identisk med et tidligere Medlem af SS.
Kl. 21.30 i Aftes kom Brandvagt Davidsen, Rundholmen 42, til Vagttjeneste
paa Flyvemaskineværkstedet, Kløvermarken. Han glemte at give Fletraab til
Portvagten, en Schalburgmand, og i Nervøsitet skød denne ham i Ansigtet
og i højre Haand. Det var kun Strejfskud.
I Nærheden af den lille Landsby Troestrup, 14 km Sydvest for Hobro, blev
Lørdag Aften ved 23-Tiden nedkastet forskellige Genstande med Faldskærm.
Beboerne hørte en Flyvemaskine kredse lavt over Byen, kun faa Meter over
Telefonpælene. Man saa Lyssignaler fra nærliggende Bakker, og Maskinen
satte Kursen mod dem. I Maanelyset saa man fire Faldskærme dale ned. Be
boerne løb til og fandt den ene Faldskærm. Til den var fastgjort en dunklignende Genstand af Mandshøjde, af hvis Tekst paa Dansk og Frans.k det
fremgik, at den indeholdt Maskinpistoler, Sprængstoffer etc. Endvidere
indeholdt den en Spade. Beboerne alarmerede Kriminalpolitiet i Hobro, som
undersøgte Fundet nærmere og derefter alarmerede Værnemagten, som beslaglagde Dunkens Indhold. Man fandt endnu een Faldskærm, men ingen “Dunk”.
De to andre Faldskærme var forsvundet.
Dyrlæge Holm, Lyngby, er blevet truet pr. Telefon. Der er forleden Aften
paa Trianglen affyret et Par Skud mod hans Bil. Han ramtes ikke.
De tre første italienske Skibe i spanske Havne er staaet til Havs; 90 er
ved at blive gjort klar. Desuden frigives 5 Krigsskibe.
Paa en Privatklinik ved Søerne eftersøgte Gestapo i Gaar en Mand ved Navn
Mogens Hjorth. De. hævdede, at han er blevet saaret i Lørdags.
Der er i Tyskland under Krigen født 1 Million Børn færre end i et tilsva
rende Tidsrum før Krigen. Antallet af dødfødte Børn var i 1943 dobbelt
saa stort som i 1942.
Der er i den indesluttede ArmeiDnjeprbuen nu saa stor Benzinmangel, at
man ikke kan bruge Panservognene. De graves ned som “pihl boxes”. Rummet
er saa trangt, at Flyvemaskiner ikke mere kan lande hos de indesluttede,
der faar Proviant og Ammunition kastet ned fra Luften.
Under tysk Razzia i Randers er anholdt: Typograf Poul Erik Sørensen,
Randers Amtsavis, Bogholder Ove Christiansen,Bagersvend Peter Møller,
Kontorist Eyvind Dengsø.og Murersvend Gunnar Poulsen. Der er flere Anhol
delser, men Navne kendes ikke. Bogholder Christiansen var indtil fornylig
Formand for KU i Randers og Broder til Formanden for Konservativ Vælger
forening, Prokurist Otto Christiansen, som er flygtet til Sverrig. Man
ved ikke, hvad de anholdte sigtes for. Støbegodsforhandler Knud Kristen
sen, hvis Bogholder er flygtet til Sverrig, sigtet for Hjælp til Sabotø
rer, er atter paa fri Fod.
-
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American—Scandinavian Foundation i New York har fra H.Chr. Sonne modtaget
en Gave paa 25.000 Dollars. Den skal anvendes til amerikanske Studenters
Studier i Danmark og Norge. Udvidet Studenterudveksling mellem USA og
Skandinavien er planlagt til efter Krigen.
Revisor Steen Hansen og den detroniserede Nazifører og Pengeafpresser
Vilfred Petersen deler Celle i Vestre Fængsel.
Russerne er nu i Polen 30 km fra den gamle Demarkationslinje, d.v.s. de
mangler en Afstand, som Tyskerne i 1941 ved Krigsudbrudet tilbagelagde
paa een Dag. Der er til alle Embedsmænd i Generalgouvernementet udstedt
Opraab om at forblive paa deres Poster.
De fra Sydtyrol evakuerede tyske Familier har søgt om at maatte vende
tilbage.
C
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Udenrigsministeriet har under Protest paa den danske Centraladministra
tions Vegne udbetalt en Bøde paa 2 Millioner Kroner til den tyske Værnemagt i Anledning af Attentaterne paa den tyske Marineofficer ved Højbro
og paa den tyske Mesterspion, Hauptsturmbannf~Uhrer Zeibold, der hævdes at
være afgaaet ved Døden, en Meddelelse, som endnu ikke er bekræftet. Mini
steriet har protesteret mod det tyske Argument, at Centraladministratio
nen skulde
have tilsidesat sin Pligt til at afværge Sligt, idet man
erklærer, at man ikke har haft Grund til at vente Uroligheder paa Phi
stersvej i Hellerup eller paa Højbro.
Via Gedser afsendtes forleden Pulke fra Finland og Dele af danske Flyve
maskiner, d.v.s. de Rester af Maskiner, som var tilbage paa Kløvermarks
vej efter Sabotagen. Med samme Færge afgik en Del tyske Tropper, som har
ligget i Hillerød. Politiet prøvede pr. Telefon at faa Afrejsen udsat,
idet disse Tropper i Hillerød har begaaet forskellige Tyverier, og man
ønskede Ransagning af Bagagen. Det blev afslaaet.
Byen Nikopol faldt, efter at den var 6mringet. Gaderne maatte ryddes een
for een. Tusinder af tyske Soldater er iflg. russisk Radio druknet i
Dnjepr under Forsøg paa at redde sig over Floden. Nikopol-Brohovedet, som
nu er helt erobret, var 20 miles dybt og 75 miles bredt.
Razziaen mod Bispebjerg Hospital var rettet .imod den saarede Kriminalbe
tjent Th. Larsen fra Helsingør. Han har været indlagt paa Hospitalet un
der sit eget Navn, saa Razziaen var ret gaadefuld. Iøvrigt fandt man ham
ikke. Razziaen synes slet ikke at have haft Forbindelse med de tidligere
Arrestationer af Sygeplejersker fra Hospitalet.
Det danske Politi anser det nu for givet, at Produkthandleren paa Amager
er blevet skudt, fordi han har været Stikker i Asiatisk Plads-Sagen.
Udenrigsministeriet har protesteret mod Bortførelsen af 77 danske Stats
borgere fra Horserød til Sachsenhausen under Henvisning til “danske Stats
borgeres ubetingede Ret til at opholde sig paa dansk Terri.~torium”.
I Filmskredse i København hævder man, at de danske Filmsselskaber har af
slaaet at optage en Propagandafilm for Schalburgkorpset, og man ser heri
Aarsagen til Attentaterne. Andet Steds hævdes det, at det drejer sig om
en Forfilm, en Optagelse af en Tale, Krenchel skulde holde. Der forelig
ger endnu ingen officiel Bekræftelse paa disse Oplysninger.
Forvalter H.P. Johannsen, Kroagervej 3 og Frank Lenander, Ved Damhussøen
62, repræsenterer i Provinsen Dagmarhus. Gage 250 Kr. pr. Maaned plus
Rejse og Procenter.
Tyskerne krævede efter lidkampen i Aabenraa de Saarede ført til Ortskom
mandanturen til Forhør, men den danske Læge, Dr.med. Abild, som kom til
Stede, lod dem køre til Sygehuset. Her arresterede Tyskerne to Timer se
nere i Operationsstuen Husbestyrerinde Frk Lund, som havde to Skud i Ryg
gen, og vilde ogsaa arrestere den dødeligt saarede Sabotør. Han var imid
fortsættes
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lertid død, da Gestapo kom. Liget blev kørt til et Militærlazaret i Vo
jens. Ortskommandanturen afslog at oplyse noget om den Dræbtes Identitet,
og først i Gaar opklaredes det, at det er Apotekerdiscipel Per Borup fra
Horsens.
I England vil det Materiel, der hidtil har været anvendt ved Bygningen af
Flyvepladser, til Foraaret blive sat ind i almindeligt, civilt Byggear—
bej de.
De tyske Myndigheder har krævet de i Nakskov anholdte Sabotører udleveret.
Den Mand, som skød paa Politibetjenten, er tidligere SS-Mand og skulde
forsaavidt udleveres, men det vil være vanskeligt at dele Sagen. Han er
identisk med en Provokatør, der tidligere har arbejdet i København.
Amerikanske Dykkere har i Middelhavet hævet det italienske Transportskib
“OMBRINA11 paa 10.000 BRT. Det blev sænket umiddelbart før Slaget ved El
Alamein, som vendte Afrikakrigen. Ombord fandt man Tusinder af Medailler
til tyske og italienske Soldater i Afrika, slaaet i Anledning af Alexan
drias endnu ikke indtraadte Fald. Forsiden af Medaillen viste Mænd, som
trækker Tænderne ud paa en Krokodille, Reversen viste Pyramiderne mellem
de nationalsocialistiske og de fascistiske Symboler.
En tysk U-Baad er under et Øvelsestogt sunket i Østersøen. Meddelelsen er
kommet frem, fordi det blev nødvendigt for Tyskerne i nogle Timer at
stoppe Gedser-WarnemUnde-Færgen.
Norsk Statsborger Carl Oscar Eskelund er afgaaet ved Døden i Koncentra
tionslejren ved Oranienburg. Han har siddet der siden Juli. Eskelund var
70 Aar gammel og ugift.
Der
nes
som
res

er nu ogsaa udkommet et falsk Nummer af det illegale Blad “StudenterEfterretningstjeneste”. Man venter herefter en eller anden Handling,
Studenter skal gøres ansvarlig for, hvorefter Bladet vil kunne cite
i en Radiokommentar.

Paladsteatret var i Aftes rømmet kort efter sidste Forestillings Begyn
delse paa Grund af Bombetrusel, Der skete intet.
Der er i USA nedsat en Kommission, som efter Krigen i ~amarbejde med an
dre Landes Eksperter skal finde ud af, hvor i Europa en Række Kunstskatte
rettelig hører hjemme. Man hævder, at der er ført for mange Hundrede Mil
lioner Kunstgenstande til Tyskland fra de besatte Omraader, enten beslag
lagt eller købt op paa forskellig Vis. Der henvises saaledes til, at alt,
som efter tysk Opfattelse er tysk, er fjernet fra Musæerne i Frankrig,
Polen, Randstaterne, Ukraine etc., og til de righoldige Privatsamlinger,
først og fremmest Rothschilds, som har skiftet Ejere. Hermann Gøring har
saaledes paa sit Landsted hængende Gent-Alteret af Jan og Hubert van Eyck.
Det er fjernet fra Kathedralen i Gent i Belgien.
Sabotører sprængte i Gaar Silkeborg-Herningbanen ved Vogterhus 119, Ca.
3 km Vest for Silkeborg. En halv Meter Skinne bortsprængtes. Togtrafikken
var afbrudt til Klokken 19. Meddelelsen var fremme i Radioavisens første
Udsendelsé, men blev derefter standset af Censuren.
fortsættes
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Efter at have erobret Kwayalin i Marshall-Gruppen kontrollerer USA nu 80
af øerne i denne Gruppe.
Til danske Myndigheder er indløbet Meddelelse om, at 18 danske Jøder al
lerede nu er afgaaet ved Døden under Opholdet i Maria Theresienstadt. En
sikker Navneliste kendes endnu ikke. Det skal hovedsagelig dreje sig om
ældre Mennesker.
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I det engelske Overhus har Biskoppen af Chichester rettet et Angreb paa
Regeringen paa Grund af Luftangrebene paa Tyskland. Biskoppen erklærede,
at selvom Hitler var en Barbar, der havde begyndt Luftkrig mod Civile,
burde England ikke følge hans Eksempel. IErkebiskoppen af Canterbury sva
rede, at selv om han var klar over, at Tab blandt Civilbefolkningen ikke
kunde undgaas, syntes ogsaa han, at der var skudt over Maalet med Hensyn
til Luftangrebet paa Frankfurt am Main, Hamburg og Berlin. Lord Cranborne
svarede paa Regeringens Vegne, at hverken England eller USA nogensinde
havde udført Terrorangreb, men de tyske Industribyer var Fjendens Front,
de maatte angribes, og i nogle Tilfælde maatte de ødelægges totalt, for
at man kunne ødelægge deres Industrier. Selvfølgelig vilde England ikke
angribe Vatikanet, hvad Biskoppen af Chichester øjensynlig var nervøs
for, og heller ikke Rom, hvis det kunde undgaas, men Luftoffensiven vilde
blive fortsat med stigende Vægt og Styrke, til Sejren var vundet. Det var
Englands Pligt. Kun ved en hurtig Sejr kunde Maalet naaes, og at naa det
var en Pligt ikke blot overfor de allierede Nationer, men ogsaa overfor
det undertrykte Europa. Talen blev gentagne Gange afbrudt af kraftigt Bi
fa 1 d.
Den i Nakskov arresterede “Sabotør” Aage Larsen er tysk Desertør. Man
fandt en uSoidbuchu hos ham. Den er udleveret til Værneniagten.
~ Tyskerne har krævet Fortegnelse ogsaa over offentlige Køretøjer med Brugs
tilladelse. Kravet er foreløbig afvist.
Sabotører erobrede i Aftes 16 Kasser Aerolit å 25 kg. Sprængladningen be
fandt sig Ombord paa en Motorgalease, som skulde afgaa fra Tuborg Havn
til Stenbrudene paa Bornholm. I Aftes ved godt 20-Tiden kom en Ambulance
kørende ad Vejen gennem Tuborg ned paa Havnepladsen. Ud sprang 13 bevæb
nede Mænd, som holdt Søfolk og Vagtposter op, læssede Kasserne ind i Am
bulancen og forsvandt med hele Ladningen.
Tyske Sabotagevagter har i Kastrup Lufthavn anholdt tre Arbejdsmænd, der
var beskæftiget med Opførsel af en Barak. De sigtes for Rudeknusninger.
Den 7. Februar 1944 blev det meddelt de danske Myndigheder, at Gestapo
den 10/12.43 havde anholdt Husmand Nicolai Nicolaisen fra Sjølund ved
Vejstrup paa Koldingegnen. Han har siden siddet i tysk Arrest, sigtet for
Sabotage.
I Forbindelse med Aabenraa-Aktionen angriber Nordschleswigsche Zeitung
det danske Politi, som man erklærer staar i Ledtog med Sabotører. Man
truer med at gribe til Selvbeskyttelse indenfor det tyske Mindretal ved
Oprettelse af frivillige Korps.
Gestapo har i Hjørring anholdt Barbersvend Eigil Hansen, der paa Bane
gaarden uddelte illegale Blade og havde det Uheld at forære eet til en
civil Tysker.
Der er i Bulgarien udstedt Udgangsforbud, gældende fra Mørkets Frernbrud.
Fru Overretssagfører Agnes Boeck, Forstalle 17, Aabenraa, sidder i den
tyske Arrest som Gidsel, fordi Overretssagføreren er flygtet fra Byen.
-
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Den tyske Værnemagt har indklaget Politimesteren i Hadsund og hævdet, at
han søger at lægge Værnemagten Hindringer i Vejen. Aarsagen er Protester
fra Politimesteren imod ulovlige Beslaglæggelser af Ejendomme i Politi
kredsen.
Den maanedlige allierede Rapport om U-Baadskrigen oplyser, at Tallet for
sænket allieret Tonnage var det laveste Maanedstal under hele Krigen.
Trods tysk Forsigtighed og vanskelige Vejrforhold sænkedes i Januar flere
tyske U—Baade end i December.
Efter at Nummeret paa Politivagten i Gernersgade
Central 18.000
er
blevet offentlig kendt i København, chikaneres den dansk-tyske Politivagt
ustandseligt med Telefonopringninger. Man har haft indtil 8 Opringningér
paa en halv Time.
-

-

Gestapo eftersøger Godsejer Johan Frederik Bøttger, Dragsholm. Gaardens
Forvalter skal til Afhøring i Dagmarhus i Morgen.
Den Sabotor, som flygtede fra Gestapo i Aabenraa efter at være sluppet
levende fra Ildkampen, slog en Gestapomand ned udenfor Værnemagtskomman
danturen og undslap i Løb, skønt fyskerne skød efter ham og antagelig
saarede ham i Ryggen.
Tysk Marineinfanteri gennemsøgte 10/11 om Formiddagen Strandhotellet i
Kollund, idet man hævdede, at der var gemt Sabotører i Hotellet. Det
skulde være Folk, som var flygtet efter Ildkampen i Aabenraa Søndag. To
unge Mænd tog Kampen op med Marinesoldaterne. Den ene dræbtes paa Hotel
let. Han menes at hedde Anker Hansen og skal være Søn af afd. Konsul I.C.
Hansen fra Sønderborg. Den anden undslap, men dræbtes faa Minutter efter
i en lille Granplantage nær Hotellet. Det var Kolportør Laursen fra Had
sten. Tre tyske Marinesoldater blev saaret.
En Arbejdsmand fra Silkeborg anmeldte 9/2 til dansk Politi, at der var
anbragt en Sprængbombe paa Samleskabet for tyske Telefonkabler i Lysbro
Skov. Den tyske Sprængkommando demonterede derefter Bomben.
Efter senere indløben Meddelelse fra Varde, er ogsaa Garagemester Thor
vald Søndergaard Petersen blevet arresteret.
Efter en Ransagning hos Kaptajn Martens, Bjergtoften 8, Gentofte, hvor
tysk Politi fandt en Pistol, men ingen Kaptajn, fik Fru Kapt. Martens Or
dre til at bede sin Mand ringe til Dagmarhus, Lokal 68. Han skulde spørge
efter ‘Grønthandleren”. Dette er en Metode, som Gestapo i den sidste Tid
har insført, idet man anser det for livsfarligt for enkelte tyske Politimænd, hvis deres Navne røbes.
Tyske Soldater har anrettet Hærværk i Lodstaarnet ved Dragør Havn. De
truede en Lodsformand, som opdagede, at de havde knust Søkikkerten.
Schalburgfolk fra Kasernen i Ringsted har knust Ruderne i Ringsted Svine
slagteri, fordi man har nægtet at levere til Kasernen.
-
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Gestapo har i Aabenraa-Affæren anholdt Sagførerfuldmægtig August Fr. Jor
gensen, som var ansat hos ORS Boeck. Han er sammen med Fru Boeck 9/2 ført
til Kolding.
Den 8/2 blev i Assens begrabet stud.polyt. Niels Sum Anbak, Der i Decem
ber saaredes ved Vaadeskud i en Lejlighed paa Østerbro, og som afgik ved
Døden i København d. 31 Januar. Den tyske Værnemagt protesterede imod
Flagning i Byen, idet man oplyste, at Anbak var Sabotør. Det tyske Sik
kerhedspoliti greb ind under Ledelse af en Dansker, Mekaniker Christian
Rosendahi fra Haderslev.
Det danske Politi har i Odense afsløret tre Mænd, som havde udspredt Ryg
-ter om, at Statsbanegaarden skulde sprænges i Luften. Det viste sig at
være tre tyske Vagtmænd, paa Vej fra Frederikshavn til den ny Flyveplads
i Lunde paa Nordfyn: Knustrnaler Mogens Christensen, Mysundegade 25, IV,
Kbhvn, Svejsemester Ejnar Steenvig Finnestad, Slotsgade 8, Skive, og Ma
ler Johan Emanuel, Eskildsgade 3, København.
Gestapo har i Gaar i Varde arresteret Politimester Simony; Politifuldrnæg
tig Schlanbusch, Kontorist paa Politikontoret P.M. Pedersen, LRS Norden
toft, Miisassistent Marie Jørgensen og Dr. Ølgaard, Ølgod. Alle de Arre
sterede er sigtet for illegal Virksomhed, og Arrestationerne har Forbin
delse med hverandre. Sagen bedømmes indenfor Rigspolitiets Ledelse med
største Alvor.
Efter at Tyskerne havde havde beordret Rømning af Omraadet ved Løkken, og
en Evakuering med Bortkørsel af Ca. 2.000 Mennesker var forberedt i alle
Detailler, meddelte man de danske Myndigheder, at man alligevel ikke vil
de holde Skarpskydning. Det hele blev derefter afb1~st.
Det finske Blad Suonien Socialdemokraati skriver, at det finske Folk nu
maa afgøre, om Finland skal trække sig ud af Krigen. Finland staar foran
store Afgørelser. Det maa tage sin Skæbne i sine, egne Hænder, og har det
Mod til at kæmpe imod en Stormagt, maa det ogsaa have Mod til at kunne
drøfte Fredsmuligheder. Helsingin Sanomat erklærer, at USA’s Krav har
vakt dybe Følelser i Finnernes fredselskende Hjerter.
I København arresteredes i Gaar i Forbindelse med Asiatisk~’Plads-Sagen
Overbetjent i Søpolitiet, Jagd, som sigtes for Medvirken t’il illegal Udrejse.
Løsladt: Fru Dr. Herman Nielsen, Aarhus, og Lægens Logerende, stud.jur.
Sigurd Ømann Hansen. Lægen fortsat anholdt.
I Hillerød har Gestapo anholdt Ingeniør Carl Malte Iversen, som har for
søgt at købe en tysk Pistol. Han er indsat i Vestre Fængsel, skønt han er
Tuberkulosepatient.
I Forbindelse med det Svind, som er gaaet i Værnemagtseffekter, der har
passeret Banegaarden i Næstved, er i København arresteret Lokomotivfører
Poul Olaf Rohde, Winkeisvej 23, I.
-
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De ved Kanev paa østfronten omringede tyske Styrker, ialt 10 Divisioner,
har pr. Radio krævet Hjælp, og Tyskerne har derefter udenfor Lommen i
værksat de hidtil voldsomste Tankangreb. De blev afvist. En ny Lomme er
ved at danne sig paa Nordfronten paa Grund af tysk Fremstød fra Luga.
Den dansk-tyske Udrykningskommando maatte 4/2 sammen med Politi fra Poli
tigaarden beskytte Schalburgfolk i danske Militæruniformer paa Vej fra
Raadhuspladsen til Nørreport Station. Folk stimlede sammen om dem og vi
ste paa mange Maader deres Afsky.
Værnemagten har ogsaa beslaglagt Direktør Svend Illums Motoryacht paa
Nordbjærg & Wedeils Værft. Umiddelbart efter Beslaglæggelsen blev Yachten
stærkt beskadiget ved Sabotage.
Sabotører har i Odense Mandag Aften afvæbnet to Sabotagevagter ved en
Transformatorstation og 2 ved en Samleskinnemast. Byttet blev fire Pisto
ler.
Slut--
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MEDENS VI VENTER.
Saa blev Spærretiden ophævet. Aarsagen menes at v~re Vanskeligheder ved
at underholde de tyske Soldater om Aftenen. Saaledes var den første IEn
dring i Spærretiden ikke paa Forhaand meddelt nogen dansk Myndighed. Da
den gennem Udenrigsministeriet tilstilledes Ritzaus Bureau, kendte Poli
tiet og Trafikmyndighederne intet til den. Samtidig maa man bemærke den
nyoprettede, helt tyske Restaurant “Deutsches Eck” i Lodbergs gamle Loka
ler (som allerede er omdøbt til “Deutsches Dreck”)
Den blev indviet
samtidig med Spærretidens Ophør. I Kolding lukkede Gestapo forleden Re
staurant “Aatoria, samtidig med at Kabaretsanger Brochhorst blev anholdt.
.

En af Værnemagtens Storleverandører, Kreaturhandler Harald Andersen, Ab
salonsgade 4, Silkeborg, har faaet sin Forretning ødelagt xx ved en Bom
b~eeksplosion.
Den 27/1 blev der afhentet ialt 425 Kilo Sprængstof paa Godsbanegaarden
i København. En Lastbil kom kørende ind paa Godsbaneterrainet. xxx I Eks
peditionen forklarede en Nand i Politiuniform, at han var med for at sik
re en Transport af 12 Kasser Sprængstof. Medens Godsekspeditionen under
søgte Sagen, hentede man Lasten, og da Ekspeditionen fandt ud af at Kas
serne skulde til en Entreprenør i Provinsen, var Lastbilen “over alle
Bjerge” med sin dyrebare Last.
*

Instituttet for teoretisk Fysik paa Blegdamsvej er tilbagegivet til Uni
versitetet
ubeskadiget. Samtidig er Professor Bohrs Medarbejder, Bøg
gild, der har siddet arresteret sider beslaglæggelsen, blevet løsladt.
-

En ung Mand, Jørgen Kruse, der ekskluderedes af Schalburgkorpset, sigtet
for Spionage blev en Aften xxxxx sidst i Januar Maaned beskudt af ukendte
Persoenr i Nærheden af sin Bopæl. Han er nu ankommet til Sverige
I Frederikshavn blev der den 25. Januar sprængt tre tyske Militærbiler.
Den danske Statsradiofoni havde sendt en Vogn til Vedersø for at optage
Kaj Munks Begravelse paa Staalbaand. Det blev paa Stedet forbudt af Ty
skerne med den Motivering, at man ikke ønskede Begravelsen transmiteret
i svens Radio samme Aften.
Den 29/1 om Aftenen blev to Tyskere saaret i København. Paa Phistersvej
i Hellerup affyredes Skud mod SSHauptsturmfUhrer Hermann Zeibold, der
saaredes alvorligt. Samme Afteb blev en tysk Marineofficer saaret paa
Højbro Plads. Ingen af disse “Mordforsøg” har anfægtet Tyskerne.
De Terrorister, der afbrændte Studenterhytten ved Sjælsø, forsøgte samti
dig et modbydeligt Attentat mod Brandvæsenet. Da Sprøjten kom susende op
dagede Chaufføren en Staalwire, der var spændt tværs over Vejen. Det lyk
kedes at bremse op i Tide
Man har i København været ude for Prøvetømninger af Postkasser, hvis Ind
hold er blevet censureret af Gestapo.
Den 1/2 var der Razzia i Nordisk Pressefoto i det Berlingske Hus. Fotograf
Anker Larsen blev arresteret.
Det ny Tøjhus i København er nu totalt rømmet for Effekter. Alt er sendt
sydpaa.
fortsa~ttes
-
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Paa Aarsdagen for Schalburgkorpsets Stiftelse marscherede 3 Delinger af
Korpset gennem Københavns Gader. Det bemærkelsesværdige var, at Delinger
ne paa Fløjene ledsagedes af Mænd med Maskinpistoler.
Der er i den sidste Tid foretaget en Mængde Arrestationer i Horsens. Bl.
de arresterede er Læge Eltang, Bagermester Sejersen og Bogtrykker Tom
Knudsen.
Den sønderjyske Afstemnings 25-aarsdag blev ikke omtalt i den danske
Presse.
Den tyske Kommandant i Løkken har i Anledning
11/2 krævet Vrensted Sogn og Dele a Ingstrup,
met totalt. Ialt ca 2000 Mennesker skal bort.
ken By spærredes og Jernbaneforbindelse,, blev

af tysk Skarpskydning den
Børglum og thise Sogne røm
Alle Ind aldsveje til Løk
afbrudt.

Der sidder i øjeblikket 37 Personer i tysk Arrest i Aalborg, deraf 4
Vw

ndc.v’
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Vognen, som hentede Kaj Munk, var en officiel tysk Politivogn: Pol.10661.
Dentyske Garnison i Holbæk, som forleden blev sendt sydpaa for at gaa til
Østfronten, er ikke blevet afløst af nye Tropper.
Den tyske Civilbefolkning skal inden d. 15. ds. have forladt Estland.
Det tyske Sikkerhedspoliti har i København foretaget Husundersøgelser hos
en Del Ingeniørofficerer. Man søgte efter Sprængstoffer.
Den 10/3 ved Midnat affyrede Vagten ved Frimurerlogen en Række Skud ind
imod den af Schalburgfolk ofte beskudte Byggeplads, hvorfra han hørte
Puslen. Han saarede 2 Mænd, der viste sig at være Schalburgfolk, som lidt
tidligere var gaaet ind paa Pladsen, hvorfra de havde hørt et eller an
det. De havde ikke besvaret Vagtpostens Raab. Saarene var tilsyneladende
ikke livsfarlige. De to Mænd blev indlagt paa det tyske Lazaret paa Nye
landsvej.
95.000 Drenge fra Hitlerjugend skal inden Udgangen af Marts udskrives til
Hæren. De skal efter fire Maaneders Uddannelse gaa ind i Hærens Efterret
ningsafdelinger, især paa Østfronten.
Den tyske Kystbevogtning langs Øresund skærpes nu alvorligt. Dels finder
der skarpere Kontrol Sted med Baadene, og dels overvaages Kysten og Sun
det af Vagtposter med Kikkerter. De faste tyske Observationsposter opret
tes følgende Steder: Vallø Strandhotel (Køge 3019), Villa Alsboe i Gille
leje (G.289), Strandvejen 108 i Hellebæk (H.224), Taarbæk Strandvej 142
(Bellevue 489), Villa Sinta, Jernbanevej 14 i Snekkersten (S.199), Villa
Søblink, Strandvejen 178, Snekkersten (s.99), Villa Strandly, Bagerstræ
de, Tisviiide (T.259), Hotel Klinten, Rødvig, Brockmanns Skole, Køge (K.
1429), Teknisk Skole, Præstø, Kallehave Strand (k.l37), Sømandshvile,
Hornbæk (H.494), Visborg, Sdr. Strandvej 29, Helsingør (H.1837), Ny
Strandvej ved Tipperupvejen, Espergærde (E.414), Strandhøj, Vandværksvej,
Hundested (H.269), Havnen Faxe Ladeplads (FL.l86), Nrd. Strandvej 4,
Dragør (D.439). Mellem disse faste Poster patrouillerer bevæbnet tysk Po
liti.
Fru Skjalm Petersen, København, der længe har siddet i Hor~serødlejren,
er blevet løsladt. Fruen kom hjem i Ambulance, da hun i Lejren har faaet
Aarebetændel se.
De to Sabotører, som dræbtes i Kollund, begik begge Selvmord med den sid
ste Kugle, De dræbte en Tysker og saarede fire.
En Kreds af Danske i Stockholm er traadt sammen for at hylde Politifuld
mægtig Wilhelm Leifer og hans Medarbejdere, Fru Aase Leifer, Overbetj.
Folmer Larsen og Frk. Stahr. Festen arrangeredes af Dir. Gottfr. Beck
mann, Ingeniør Holger Bruun, Direktør Henry Germark, Redaktør Aage Hein
gerg og Assurandør Bertel Schou.
Gestapo har i Sønderborg anholdt Chauffør Hans Laumann og Hans Kæreste,
en fransk Kvinde. De sigtes for Sabotage og ulovlig Grænseovergang.
-
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Rettelse til Beretningen om Arrestationerne i Varde: Nordentoft er Læge,
ikke Landsretssagfører. Han sigtes, ligesom Læge øllegård fra Ølgod, for
at have hjulpet en i Aabenraa saaret Sabotør. De anholdte Politifolk sig
tes for Medvirken til Sabotage. Simony og Politimester Schlanbusch var
ogsaa arresteret 29. August. De tilhører begge Dansk Samling.
Den tyske Interesse for Dragsholm Slot staar i Forbindelse med Vaabende
poneringer i Odsherred i Dagene efter 29. August. Henvendelsen paa Slot
tet foretoges af fire Tyskere, der ankom i en Opelbil, K.8820, ført af
den tidligere danske Sergeant Birkedahl Hansen, en Broder til Kapt.løjt
nanten i Schalburgkorpset.
De danske Slagterier er ved at drukne i Flæsk, fordi man ikke er kommet
af med saltet Flæsk til Tyskland siden f~rste Uge af December. Flæsket
ligger i Bjerge og maa med korte Mellemrum omsaltes og vaskes for ikke
at blive slimet. Det kniber med at skaffe Salt. Flæsket kan ikke trans
porteres gennem de ødelagte tyske Banegaarde, og desuden er Kølehuse og
Pakhuse i stort Omfang ødelagt. Noget af Flæsket røges, for at man kan
redde mest muligt. Kommer Transporterne ikke snart i Gang, maa man anta
gelig indskrænke Slagtningerne. Der føres Forhandlinger om at afsætte
Partiet til Sverrig, og man er fra dansk Side villig til at lade de ca.
20 Millioner Kr., det er værd, blive staaende som Tilgodehavende, men Ty
skerne ønsker Malm for Flæsket. Paa Baggrund af Hjemmemarkedets Mangel
paa Flæsk, virker denne autentiske Beretning stærkt.
Der er ikke oprettet Modtagelseslejre for Flygtninge fra Øst i Posen og
Litzmannstadt, fordi der i begge disse Byer er Plettyfus.
Under Eksplosionen udfor Politikontoret i Svendborg anrettedes megen Ska
de paa Politimesterens Kontor. Politimesteren i Svendborg er kendt som
meget tyskvenlig.
Der har den 10/2 været Schalburgtage imod fire Forretninger i Hellerup.
Ruderne knustes.
En tysksindet Halvjøde fra Sønderborg, Weiss, der to Gange forgæves har
forsøgt at tage lægevidenskabelig Embedseksamen i København, er udnævnt
til Læge i Hamburg for polske Arbejdere og Fanger.
En Række af de mest fremtrædende Indehavere af Jernkorset med Egeløv er
sendt paa Propagandarejser i Tyskland for at stimulere Hjemniefrontens
Stemning.
Fra Varde er 7 Arrestanter ført til Esbjerg Esbjerg. Kl. 19 Onsdag Aften
meddelte det tyske Sikkerhedspoliti, at Politimester Simony bad Politifuldmægtig Gerner Mikkelsen om at komme til Sikkerhedspolitiets Kontor
hurtigst muligt. Han kørte til Esbjerg i en af Politiets Biler, men kom
ikke tilbage. Torsdag fik det danske Politi at vide, at man ikke kunde
udtale sig om Politifuldmægtigen, og at Bilen skulde blive hos Sikker
hedspolitiet, idet den skal staa til Disposition for Simony.
Gestapo har paa Skamlebæk Radiostation anholdt Elektriker Hans Andersen.
-
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Der advares imod Germaine Buchwaider, Ny Toldbodg. 37 A
Hun arbejder
for Gestapo paa Nyhavns Beværtninger. Erik Dupont, Prinsensg. 10, maa og
saa anses for farlig.
~

Udover de 18 Jøder, som er døde i Theresienstadt, er 2 Danskere døde i
Deportationslejr. Deres Navne kendes ikke. Dødsårsagen angives som: Hjer
nebetæn del se.
Gestapo har arresteret Kaptajn Albertsen fra Rhederiet Anholt.
I Kolding har Værnemagtens Kommandant overfor dansk Myndighed erklæret,
at tyske Soldater blev behandlet daarligere i Butiker med Kongemærke paa
Vinduesruden end andre Steder. Desuden mente han, at Forretningsindeha
verne kunde have Forbindelse med Sabotageorganisationer~ Sagen er nu fo
relagt højere Myndigheder i København.
Sabotører har Kl. 16,30 i Gaar sprængt det store tyske Skib “Dorpat”, som
netop var afleveret efter Reparation paa Aalborg Værft, Skibet laa ved
Gasværkskajen, og Skibsværftets Sabotagevagter havde netop forladt det.
Skibet sank straks. Tysk Sikkerhedspoliti overtog Sagen.
Tyskerne har planlagt falske “Radioudsendelser fra England”. De skal sen
des over danske Kortbølgestationer, men Statsradiofonien har foreløbig
erklæret, at den ikke kan magte Opgaven, da man ikke har Materialer nok.
I en Tale af den tyske Rigsbankdirektør manglede i de officielle Refera
ter en Udtalelseom, at Tyskiands Gæld til de udenlandske Magter først vil
blive betalt mange Aar efter Krigen. Man vilde, sagde han, sandsynligvis
blive nødt til at indsætte Pengene paa Spærrekonto til Oprettelse af nye
Turistmark, idet man ikke saa sig i Stand til at betale noget Afdrag i
overskuelig Fremtid. I Bukarest gav Udtalelsen Anledning til Run paa den
tyske Kreditbank.
De Papirer, som i sin Tid bleb fjernet fra Landsretssagfører Brylds Kon
tor i Amaliegade, er nu udgivet illegalt under Titlen: “En Forræders Pa
pirer”. I Bogen findes bLa, en Del Breve fra danske Embedsmænd, som be
svarer en Invitation til en nationalsocialistisk Foranstaltning. Brevene
er meget oplysende.
Det tyske Grænsepoliti fangede d. 4/10 en dansk Arbejder, Poul Jacobsen,
som var flygtet fra Berlin, sandsynligvis paa Grund af Bombeangrebene.
Han blev senere skudt og dræbt paa Flugtforsøg. Det menes, at han tidli
gere har arbejdet i Flensborg.
Der er for Tiden meget stærk Indkvartering rundt omkring Esbjerg. Mange
Gaarde har en Snes Mand med ligesaamange Heste, saaledes at Beboerne selv
maa nøjes med Soveværelse og Køkken. Selv hvor der er Husbestyrerinde,
faar Beboerne kun eet Værelse. Paa en enkelt Gaard maatte man opstalde
Hestene andet Sted, da Tyskerne tog hele Staldbygningen.
Dr. Franck, Sundby Hospital, har været arresteret eet Døgn af Gestapo.
Han blev angivet af en Sygeplejerske, fordi han under Operation paa en
Søn af den danske Gestapomand, Max Pelving, havde sagt, at han var træt
-
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og gerne vilde afløses. Hun havde opfattet det som en Art Sabotage.
---0---

Det anbefales, at man i Pakker med illegale Blade til Fordeling lægger en
maskinskreven Seddel med f.Eks, følgende Tekst:
Da vi mener at vide, at De er en god dansk Mand, tillader vi os
at sende Dem et Antal Blade til Uddeling blandt Deres Venner og
Bekendte.
Det bør gøres, selv om Forsendelsen er til gamle, prøvede Medarbejdere,
som man har været dus med i Aarevis

Slut.
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Civilingeniør Erling Foss med Familie og Professor Holten, Aarhus, med
Familie er ankommet til Sverige.
Gestapo har i Næstved anholdt Vognopsynsmand Georg Jacob Hansen, Ekstraarbejder Søren P. Iversen og Ekstraarbejder Reinholdt Christensen. De
sigtes for Tyverier fra tyske Postsække. Yderligere er anholdt Lærer Bør
ge Frede Jensen, som blev taget i 11-Frikvarteret.
Chefen for Gestapo i Jylland paasaa personligt, at alle Flag, som var
hejst paa halv i Horsens i Anledning af den i Aabenraa dræbte Sabotør Per
Borups Begravelse, blev halet ned. Han truede med de strengeste Forholds
.regler.
Anholdelsen af Politimester Simony og hans Medarbejdere i Varde har di
rekte Forbindelse med Aabenraasagen. Politimesteren sigtes for at have
ydet Sabotagegruppen Støtte, bl.a. for at have stillet Politibiler til
dens Raadighed og for at have huset enFaldskærmsmand. Han vil blive over
ført til København for under fire øjne at faa en Samtale med Statsadvoka
ten for særlige Anliggender.
Det vil være af stor Betydning for dansk Politis Stilling i det hele ta
get, at saa lidt som muligt kommer ud om Aarsagen til Politimesterens An
holdelse.
To unge Mennesker fra Esbjerg, Elias Kvitsau Nielsen og hans Søster Ele
onora er ved tysk Krigsret blevet idømt 1 og 4 Aars Fængsel. De er begge
ført til Tyskland. De er dømt for at have begunstiget en tysk Desertør.
Eleonora har skjult hans Pistol.
Den i Nakskov anholdte SS-Mand, Larsen, er afleveret til tysk Politi.
Louis Segato har været til Afhøring hos Tyskerne, men er afleveret til
dansk Politi igen. Han mistænkes for at være Provokatør, der ved Skudet
mod Slagtermesteren og Betjenten skulde bevise, at han var god nok. Den
Mulighed foreligger, at begge Mænd paa et eller andet ]idspunkt flygter...
Politibetjent Susstmant Ment, kendt fra Linnets Kaffeaffære, nu ansat i
Dagmarhus, deltog 10/2 i en Anholdelse i Ejendommen Lavendelstræde 13 A,
Bagbygningen. Efter Skydningen anholdtes to Mænd. Navnene kendes ikke.
Tyske Marinesoldater gik 10/2 ved Midnat i Land hos B & W~paa Christians
havn. De gav sig til at visitere Sabotagevagterne. Dansk Politi jog dem
bort.
Paa Bølgelængde 49,7 sender hver Mandag, Onsdag og Lørdag Aften Kl. 21.30
en dansk Frihedssender, “Hjemmefronten’s Radio. Den er endnu ikke generet
af Støjsender.
Den fra Vinterkrigens Fredsforhandlinger kendte finske Statsmand Paasiki
vi er med sin Familie ankommet til Stockholm for at hilse paa gamle Ven
ner
I Ejendommen Jyllingevej 2 havde Medlemmer af Hitlerjugend Lørdag Aften
væbnet Diskussion. Der affyredes en Del Skud. Et af dem gik gennem Døren
ind til Radioforhandler Bjørn Andersens Butik og saarede Fru Andersen i
højre Haand.
fortsættes
-
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Der har i Cairo fundet tyrkisk-engelske Stabsforhandlinger Sted i sidste
Uge.
Fangne tyske Generaler har i russisk Radio opfordret de indesluttede ty
ske Tropper i den stadigt indsnævrede Lomme ved Korsun til at. overgive
sig. Der loves dem en god og sikker Tilværelse under fortsat Kommando af
deres egne Officerer, indtil Krigen er forbi.
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Civilingeniør Erling Foss med Familie og Professor Holten, Aarhus, med
Familie er ankommet til Sverrig.
Gestapo har i Næstved anholdt Vognopsynsmand Georg Jacob Hansen, Ekstraarbejder Søren P. Iversen og Extraarbejder Reinholdt Christensen. De sig
tes for Tyverier fra tyske Postsække. Yderligere er anholdt Lærer Børge
Frede Jensen, som blev taget i 11-Frikvarteret.
Chefen for Gestapo i Jylland paasaa personligt, at alle Flag, som var
hejst paa halv i Horsens i Anledning af den i Aabenraa dræbte Sabotør,
Per Borups Begravelse, blev halet ned. Han truede med de strengeste For
holdsregler.
Tyske Marinesoldater gik den lO.ds. ved Midnat i Land hos B. & W. paa
Christianshavn. De gav sig til at visitere Sabotagevagterne. Dansk Poli
ti jog dem bort.
Der har i Cairo fundet tyrkisk-engelske Stabsforhandlinger Sted i sidste
Uge.
To unge Mennesker fra Esbjerg, Elias Kvitsau Nielsen, og hans Søster,
Eleonora, er ved tysk Krigsret blevet idømt 1 og 4 Aars Fængsel. De er
begge ført til Tyskland. De er dømt for at have begunstiget en tysk De
sertør. Eleonora har skjult hans Pistol.
Den fra Vinterkrigens Fredsforhandlinger kendte finske Statsmand, Paasi
kivi, er med sin Familie ankommet til Stockholm for at hilse paa gamle
Venner
Den i Nakskov anholdte SS-Mand, Larsen, er afleveret til tysk Politi.
Louis Segato har været til Afhøring hos Tyskerne, men er afleveret til
dansk Politi igen. Han mistænkes for at være Provokatør, der ved Skudet
mod Slagtermesteren og Betjenten skulde bevise, at han var god nok. Den
Mulighed foreligger, at begge Mænd paa et eller andet Tidspunkt flyg
ter
Paa Bølgelængde 49,7 sender hver Mandag, Onsdag og Lørdag Aften Kl. 2.30
en dansk Frihedssender, uHjemmefrontenl1s Radio. Den er enc~nu ikke generet
af Støjsender.
Anholdelsen af Politimester Simony og hans Medarbejdere i Varde har di
rekte Forbindelse med Aabenraa—Sagen. Politimesteren sigtes for at have
ydet Sabotagegruppen Støtte, bl.a. for at have stillet Politibiler til
dens Raadighed og for at have huset en Faldskærmsmand. Han vil blive o
verført til København for under fire øjne at faa en Samtale med Statsad—
vokaten for særlige Anliggender.
Det vil være af stor Betydning for dansk Politis Stilling i det hele ta
get, at saa lidt som muligt kommer ud om Aarsagen til Politimesterens An
holdelse.
Fangne tyske Generaler har i russisk Radio opfordret de indesluttede ty
ske Tropper i den stadigt indsnævrede Lomme ved Korsun til at overgive
sig. Der loves dem en god og sikker Tilværelse under fortsat Kommando af
fortsættes
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deres egne Officerer indtil Krigen er forbi.
I Ejendommen Jyllingevek 2 havde Medlemmer af Hitlerjugend Lørdag Aften
væbnet Diskussion. Der affyredes en Del Skud. Et af dem gik gennem Døren
ind til Radioforhandler Bjørn Andersens Butik og saarede Fru Andersen i
højre Haand.
Politibetjent Sussmant Ment, kendt fra Linnets Kaffeaffære, nu ansat i
Dagmarhus, deltog d. 10/2 i en Anholdelse i Ejendommen Lavendelstræde 13
A, Bagbygningen. Efter Skydning anholdtes to Mænd. Navnene kendes ikke.
—
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KOMMER

INVASION

i Danmark, vil hele Landets Befolkning hilse de allierede Tropper Velkom
men i Forstaaelse af, at det er Befrielsens Time, der slaar for vort Land.
Talrige Mennesker ønsker at yde de Allierede al mulig Hjælp for derigen
nem at gøre en Indsats for Danmarks Fremtid.
Imidlertid ønsker DANMARKS FRIHEDSRAAD paa Forhaand at advare imod over—
ilede og tankeløse Handlinger.
VÆR

PAA

VAGT

OVERFOR

FALSK

ALARM

Den Mulighed foreligger, at Tyskerne ved at give falsk Alarm vil søge at
afsløre de Kræfter, der er beredt til at hjælpe Invasionstropperne. Det
kan ogsaa ske, at der i Rekognoscerings- eller Afledningsøjemed foretages
Landsætninger af mindre allierede Styrker paa dansk Territorium
saa
kaldte “commando-raids”
der ikke er et Led i nogen Invasion. I begge
Tilfælde er det ikke blot unyttigt, mén direkte skadeligt ativærksætte
Modstandshandlinger fra Befölkningens Side.
NB. Se Fodnote.
-

-

DAARLIG

HJÆLP

ER

VÆRRE

END

PASSIVITET.

Det er svært for den enkelte og for isoleredé Smaagrupper at afgøre, hvad
der kan hjælpe Befrierne, og hvad der vil skade dem. Afbrydelse af en
Jernbanelinie, Ødelæggelser af Sporskifter, Kabelbrønde, Veje Overklip
ning af Telefontraade, Sprængning af Kraftværker
alt dette kan betyde
en Støtte i Kampen mod Fjenden, men kan ogsaa være til Skade for Inva
sioristropperne, hvis det udføres paa forkert Sted og Tid.
—

Derfor opfordrer Frihedsraadet enhver til at følge de Opfordringer og
Vejledninger, som Raadet bl.a. gennem den frie Presse vil udsende over
hele Landet, naar Tiden er inde. Ligeledes tilraades det instændigt at
aflytte de Henvendelser, der vil ske til Befolkningen ove~’ Londonradioen.
HVAD

ENHVER

KAN

UDFØRE

er at yde direkte og indirekte Hjælp til Invasionstropperne, hvor de
trænger frem.
Meget vigtigt er det under ingen Omstændigheder at flygte. Folkemængder
paa Vejene vil hindre de allierede Luftstyrker i deres Angreb paa tyske
Kommunikationslinjer og risikerer iøvrigt hensynsløs Beskydning fra tysk
Side.
Bliv i Deres Hjem~ Søg under Kamphandlinger Dækning i Kælderen eller
grav forud smalle, dybe Zigzag-Grave i Haven eller paa Marken, overdækket
med et splintsikkert, 50 cm tykt, jorddækket Tag. Det vil beskytte mod
Granatsplinter, Infanteri- og Maskingeværild.
fortsættes
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Stil Dem iøvrigt til Raadighed for Invasionstropperne med Vejvisning og
Oplysninger. Hold Dem derfor Saavidt muligt underrettet om tyske Troppe
bevægelser, Befæstningsanlæg og Vejspærringer paa Deres Egn.
Vildledende Oplysninger til de tyske Tropper er ogsaa nyttige. De skal
ikke kunne stole paa nogen Dansk.
TYSKE

MODFORANSTALTNINGER.

Tyskerne vil naturligvis paa enhver Maade søge at komme den danske Hjælp
til de Allierede til Livs. Et af de Midler, man kan vente bragt i Anven
delse, er Fængsling af Gidsler, særlig blandt fremtrædende Embedsmænd,
Politikere, Erhvervsdrivende og Organisationsledere i forskellige Byer.
Derfor opfordrer Frihedsraadet enhver, der kan vente at blive taget som
Gidsel til i Tide at sørge for hemmeligt Logis til sig og sin Familie,
saa man kan søge Skjul, naae Invasionen er en Kendsgerning. Det tjener
intet Formaal at lade sig tage som Gidsel. Som fri Mand kan man gøre en
Indsats.
Enhver Dansker ønsker at give sit Bidrag til Befrielsen
af vort Land
det bør ske efter moden Overvejelse og
i Overensstemmelse med Befriernes strategiske Planer.
—

FØLG

DERFOR

DE

ANVISNINGER,

FRIHEDSRAADET
LONDONRADIOEN

OG
UDSENDER

NB. Derfor opfordrer Frihedsraadet indstændigt enhver Landsmand til ikke
paa egen Haand at paabegynde nogen Aktion, men afvente det Signal, der
vil blive givet af Frihedsraadet eller gennem Londonradioen.
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Civilingeniør Erling Foss, som med sin Familie har maattet bringe sig i
Sikkerhed i Sverrig, sendte ved sin Afrejse følgende Brev til sin Ven:
Kære NN... Ved en enkelt Lejlighed har jeg forstaaet paa Dem, at De
“kendte nogen, der. kendte nogen”, som kunde skaffe en Meddelelse frem til
den frie Presse, og dette Brev beder jeg Dem forsøge at bringe til Of—
fentlighedens Kundskab af denne Vej.
Jeg har været udsat for et Attentatforsøg, som afslører et Forhold, jeg
paa Forhaand havde vægret mig ved at tro paa.
Der skete følgende: I Onsdags stod en Mand det meste af Dagen paa Vejen
tæt ved min Villa for at skyde mig. Han gjorde intet Forsøg paa at skjule
sig, det var øjensynligt, at han ikke var ude for at skygge mig. Hans
Stilling gav ham den bedst mulige Skydeposition, hvis jeg var kommet kø
rende paa Cykle, mens han stod der.
Det lykkedes mig dog at komme uset hjem, og omgaaende flyttede jeg hjem
mefra hen til et andet Sted. Her blev jeg opsporet 6/2. Dennegang blev
Villaen kun skygget og af en anden Mand, men paa en saa klodset Maade, at
det hurtigt blev opdaget, hvorefter jeg atter slap bort for nu at være i
Sikkerhed.
I disse Tider er min Oplevelse en
for min Bekendtskabskreds),
men
sædvanlig Omstændighed til den.
de mig, og som tydeligt bestræbte
Frakken, har jeg set i Dagmarhus,
jeg villig til at aflægge Ed paa.
-

-

temmelig banal Historie (for Folk uden
der knytter sig ikke destomindre en u
Den Mand, som stod paa Post for at sky
sig for at skjule en Maskinpistol under
hvor han arbejder for Gestapo
det er
-

De erindrer, at jeg har været fængslet af Gestapo i 10 Dage lige før Jul.
Under et Ophold i Vagtstuen paa Dagmarhus den 18. December 1943 forud for
et Forhør, overværede jeg Begyndelsen af et andet Forhør. Det var af en
Fiskebaadsbesætning med Flygtninge fra Skovshoved, der var blevet bragt
ind samme Morgen. Der skulde have været tre tyske Flygtninge med, men den
ene var Stikker, som sørgede for, at alle blev fanget. Man sagde mig, at
han var Løjtnant i SS. Denne Mand afhørte nogle Folk faa Skridt fra mig,
og det var den samme Mand, man havde posteret ved mit Hus for at skyde
mig.
Jeg har hidtil ikke fuldt ud villet tro paa, at det direkte var det tyske
Sikkerhedspoliti, der foranstaltede Gengældelses-Snigmord, naar Tyskernes
danske Stikkere blev skudt. Nu er Beviset ført.
De spørger maaske, hvorfor jeg ikke opfordrede det danske Politi til at
finde denne Mand og søgte at hjælpe dem dermed? Men hvorledes skulde jeg
faa hans Navn at vide? Og hvad nytter det at udpege en af Gestapos egne
Folk?
Men spørger De videre, hvad har jeg da gjort, siden Gestapo vil snigmyrde
mig? Med Hensyn til, hvad jeg skulde have lavet, taler det Faktum jo sit
klare Sprog, at Gestapo løslod mi.g efter 10 Dage. Tilbage bliver den Ind
rømmelse fra min Side, at jeg ikke i min Tale til daglig og heller ikke
-
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som Medlem af den konservative Vælgerforenings Bestyrelse i Gentofte har
lagt Skjul paa mit Syn paa Tyskernes Metoder. Heller ikke paa min Opfat
telse af, at Danskerne ikke maa hjælpe Tyskerne, der har besat vort Land
og berøvet os vor Selvstændighed som Nation. Vi skylder vore Forfædre og
vore Efterkommere, at vi hævder os mod Undertrykkerne selv gennem Ofre.
At Tyskernes danske Stikkere er fredløse, er en Selvfølge, men derimod
har jeg aldrig talt for, at vi burde snigmyrde tyske Officerer og Solda
ter fra Baghold. Heller ikke har jeg hævdet, at vi skulde hævne os paa de
tyske Soldater ved at nedskyde dem den Dag, Tyskiands uvægerlige Kapitu
lation indtræffer
vel at mærke, hvis de forlader Landet uden at plyndre
eller stjæle~ Forholdet bliver jo ogsaa et andet, hvis vi indvikles i
selve Kampen forud for Kapitulationen.
-

Disse Synspunkter vil jeg hævde den Dag i Dag i Bevidstheden om, at jeg
deler dem med de fleste af mine ærlige Landsmænd. Det gør ingen Ændring,
at jeg nu er sat paa Listen over Folk, hvoraf Gestapo vil snigmyrde en,
hver Gang der falder en af deres Stikkere.
Skulde Tyskerne efter dette Brev forgribe sig paa mine Venner og Slægt
ninge, vil de dermed overfor Verden demonstrere, at et mislykket Snigniord
skal hævnes paa uskyldige Menneskér, og derigennem kun yderligere for
stærke og udsprede min Bevisførelse.
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Erling Foss.
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Klokkeslettet for “Hjemmefronten”s Radio er Kl. 21.30 og ikke som i Gaar
fejlagtigt opgivet 2.30. Bølgelængde 49.7m.
Den 8. Februar Kl. 20.10 affyredes paa Gi. Vartovvej i Hellerup Skud mod
et Postbud. Efter at Skudene var affyret, lyste en Mand med Lommelygte
paa Postbudet, som ikke var ramt, o~ raabte derefter: Det er Posten ø
jensynligt har de været ude efter en anden. Postbudet tog sig ikke mere
af den lille dagligdags Oplevelse, end at han først næste Dag anmeldte
Sagen
ikke til Politiet, men til Postmesteren. Det viste sig, at det
ene Skud var gaaet gennem Pulden paa hans Hat.
-

Der forhandles mellem tyske og danske Myndigheder om en Undersøgelse af
alle Biler, ogsaa de opkiodsede, for at man kan faa Klarhed over, hvilke
Køretøjer det vil være muligt at bruge under en eventuel Evakuering af
visse Omraader.
Anholdt af Gestapo: Bygmester Harry Mortensen, Aalsgaarde, Maskinsnedker
Villy Mikkelsen, Espergærde, Arbmd. Bejerholm, Bud Peter Rasmussen og Bud
Helge Funder, Odense.
Den 24—aarige Radiomekaniker Villy Petersen fra Uggeløse, boende Falko
neralle 62, gik i Aftes til Postkassen med et Brev til sin Mor. Han mødte
em Schalburgmand, som skød ham i Ansigtet. Livsfarligt saaret blev han
indlagt paa Hospitalet. øjenvidner kan kun forklare, hvordan Gerningsman
dens Uniform saa ud. Det var en af den danske Hærs Feltuniformer.... Der
har næppe været noget Motiv til Ugerningen.
Christmas Møller understregede i en Radiotale Mandag Aften Forskellen paa
Tyskland og England ved at bemærke en britisk Biskops Angreb paa den al
lierede Luftkrigsførelse. Han syntes, Kritiken var helt ved Siden af og
uden enhver Fornuft, men lagde Vægt paa, at Storbritannien stadig er et
frit Land med frie Meninger.
Tyskerne ønsker ikke mere “Demonstrationsbegravelser”. De to Sabotører,
som faldt ved Kollund, er blevet begravet “ved det tyske Politis Foran
stal tning”.
Gestapo har i Esbjerg anholdt Læge Henning Nielsen og Gdr.~ Jeppe Ander
sen, Tjæreborg. Pastor Krogager, Tjæreborg, er eftersøgt, ‘men forsvundet.
Schalburgmand Otto Engel overfaldt Natten til 12. Februar de danske Poli
tiposter, der efter tysk ønske passer paa Germanische Leitstelle paa Kri
egersvej. Han truede Politimændene med Maskinpistol. Fra tysk Side blev
Episoden beklaget, og Engelen maatte flagre bort hurtigst muligt.
I Riffelvænget i Holbæk sprang en Lastbil, som benyttes i Kørsel for Vær
nemagten, i Luften d. 10/2.
Paasikivi meddeles at have forhandlet med den tidligere finske Udenrigs
minister Erkko. Et tidligere Medlem af Finlands Udenrigsudvalg er fra
Stockholm vendt tilbage til Helsingfors. Moskva Radio meddeler, at en
finsk Regeringsrepræsentant, vistnok Ramsay, konfererer med Ribbentrop.
“Times” hævder, at der ikke er Tvivl om, at Finnerne føler sig for hos
den russiske Ambassadør i Sverige.
fortsættes
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Tysk Politi har i Hillerød beslaglagt 13 allierede Flyvemaskiner
getøjsforretningen, Slotsgade 28.

-

i Le

Kl. 11 Søndag blev en tysk Militærperson beskudt ved Sporvognsstoppeste
det paa Hjørnet af Hostrupsvej og Falkoneralleen. En Cyklist affyrede tre
Skud, og Soldaten ramtes i Nakken og i den ene Arm. Han er udenfor Livs
fare.
Den Mand, som blev slaaet ned med en Flækkekniv af Slagtermester Chr.
Jensen, Klostergade 5, fordi han tilfældigt var i hans Butik, da der
blev skudt ind i den, viser sig at være en sagesløs Betler.
Moskva Radio har rettet en Advarsel til Ungarn. Man fremdrog Eksemplet
Helsingfors og udtalte, at det burde tjene Budapest til alvorlig Advar
sel, Gengældelse vil komme til Ungarn i den allernærmeste Fremtid.
Carlo Emil Sørensen, der for Åndel i Stormen paa Vridsløse idømtes l~
Aars Fængsel, og som flygtede fra Hovedbanegaarden, hvor en Overbetjent
saaredes, er ankommet til Sverige.
National-Zeitung i Basel hævder at ,have konstateret, at den verdensberøm
te tyske Forfatter, Theodor Wolff, som var Jøde, for fæere Aar siden er
afgaaet ved Døden efter et Ophold i en Koncentrationslejr. Han var flyg
tet til Frankrig og boede ved Revieraen, men Vichy-Regeringen udleverede
ham. Wolff var fra 1888 til 1906 Berliner Tageblatts berømte Panserkorrespondent, derefter gennem 27 Aar Bladets sikre Chef, som under Ver
denskrigen advarede mod Erobringskrig og U—Baadskrig. Han stiftede sammen
med Dr. Hjalmar Schacht “Deutsche demokratische Partei” og hørte til
Stresemanns Venner. I 1933 maatte han flygte for sit Liv. Sammen med ham
har Vichy udleveret Frits Thyssen, Dr. Breitscheidt og Dr. Hilferding til
Gestapo.
SS UnterscharfUhrer Oscar Axel Vilhelm Nielsen, Assens, har overfor Poli
tiet i Assens krævet Sag rêjst mod en Ven af den i Assens begravede stud.
polyt. Enbæk (ikke som tidl. anført Anbæk), som døde efter et Vaadeskud
paa Østerbro. Vennen skal have sagt, at Enbæk faldt for Danmarks Sag. Da
Nielsen ikke kunde vise nogen Bemyndigelse fra tysk Politi blev Sagen af
vist.
Det tyske Sikkerhedspoliti har paa Fyn indledet en ny Trafik. Man tager
Gidsler for Flygtninge. Saaledes er Fisker Johs. Theodor Madsen, Faaborg,
anholdt og atter løsladt med Besked om senest den 24.ds. at skaffe sin
Broder til Veje, subsidiært hans Adresse i Sverige. Fru Karen Andersen i
Faaborg har faaet Besked om, at hvis hun ikke skaffer sin Mands Adresse i
Sverige, vil hun blive ført til Koncentrationslejr i Tyskland.
I Horsens er Læge Julius Kieler blevet arresteret, fordi Politiet ønsker
nærmere Oplysninger om hans voksne Børn.
oooooOooooo
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Christmas Møller talte i Gaar i det engelske Underhus om Danmarks Stil
ling. Han rejste Krav om Anerkendelse som Allieret. Udførligt Referat i
næste Information.
Ombord paa Færgen “Storebælt” anholdt Gestapo 13/2 Tjener Kaj Buus Ander
sen.
Schalburgkorpset i Blegdams-Frimurerlogen har nu indført en ny Aftenspøg:
Skydning med Maskingeværer. 14/2 affyrede man et halvt Hundrede Skud ud
i Luften.
Stud.pharm Peer Borups Begravelse i Horsens var meget dramatisk. Peer Bo
rup faldt under Ildkampen i Aabenraa. Den jydske Gestapochef ankom med
20-30 civile Medarbejdere, og samtidig indrettedes en Ventesal paa Bane—
gaarden til Hovedkvarter for 30-40 sværtbevæbnede Soldater. Begravelsen
maatte fastsættes med en Times Varsel, og alle Flag, som var hejst paa
halv, blev halet ned. Der blev givet Tilladelse til Flagning for en anden
Begravelse, naar først Borup var i Jorden, men det blev ikke respekteret
af de menige Tyskere. Under selve Begravelseshøjtideligheden rykkede Ty
skerne ind i Vaabenhuset og tiikaldte Præsten, der fra Kisten maatte gaa
ud til dem. De meddelte ham, at kun Familien maatte gaa bagefter Kisten.
Præsten, Pastor Dahl, svarede, at i Henhold til Haagerkonventionen ved
kom en Begravelse ikke Værnemagten, som ikke maa røre Gudstjenester. Fra
sin Plads i Koret meddelte han derefter Følget, at Værnemagten i sin Kamp
mod den Døde vilde skride ind mod udenforstaaende, som fulgte Kisten. Pa
stor Dahl karakteriserede den dræbte Sabotør som en Mand, der var faldet
for sit Land. Han krævede ikke af Danmark, han gav selv.
Værnemagtens Ordre blev ikke respekteret. Folk fulgte inde paa Fortovene
Rustvognen, men Tyskerne huggede ind paa Ligfølget, stak Folk Pistoler i
Maven og afspærrede Kirkegaarden. Det lykkedes alligevel flere Hundrede
Mennesker at komme ind til Graven.
I Trangstræde i Randers affyrede en tysk Soldat 13/3 tre Skud gennem Dø
ren ind til en Lejlighed, der beboes af en dansk Kvinde, som havde afvist
hans Tilnærmelser.
Under allierede Overflyvninger i Gaar kom det til heftige ~Luftkampe
Jylland og Fyn. Ved Midnat havde man Rede paa 6 nedskudte~a1lierede
skiner. Under Luftkampene lettede mange Maskiner sig for Bomber, og
faldt Bomber mange Steder, især paa Vestfyn og Taasinge. Adskillige
rede Flyvemaskiner passerede med Kurs mod Syd.

over
Ma
der
Hund

Tyske Officerer har med Vaabenmagt hindret dansk Politi i den 14/2 at
fjerne tre stærkt berusede Kvinder fra en Sporvogn, hvor de sammen med
tre tyske berusede Marinere lavede Optøjer. Den ene Officer forsøgte at
skyde en Politimand ned, men hans Pistol klikkede.
Den Mand, som i Horsens forsøgte Pengeafpresning overfor Dr.med. Hans
Kjærsgaard, var, hvad Aviserne ikke kunde tilføje, Frikorpsmand. Han har
udgivet sig for Gestapo. Fyren er 21 Aar gammel. Han har under sin Op
vækst været under Børneværnstilsyn og var, indtil han gik ind i Frikorp
set, Elev paa Flakkebjerg. Han hedder Over Nordstrøm Hansen, f.i.Horsens.
-
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Redaktør Einar Munch, som har været knyttet til det tyske Gesandtskab, og
som senere har arbejdet for Tyskerne i Ukraine, hvor han blev kureret, er
i Esbjerg sammen med en Baron Poul Meyendorff blevet overfaldet af en
tysk Officer, som erobrede deres Taxa. Da de mukkede, erklærede han, at
han i Rusland havde lært at behandle Køtere. Han meddelte dem, at de kun
de faa et Par Skud i Maven, hvis de ikke straks forlod Stedet.
Anholdelsen af Læge J. E. Kieler i Horsens staar i Forbindelse med Ildkampen i Aabenraa, hvor to af hans Sønner blev saaret. Under en Husunder
søgelse fik Fru Kieler kun Lov til at gaa paa Toilettet, naar en Gestapomand fulgte med hende ind.
En tysk Marinevægter skød den 12/2 paaen dansk Reservebetjent, Olfert
Petersen, Esbjerg. Han ramte ikke.
Af de Anholdte i Horsens er tre: Ove Lykkeberg og Bagermester Sejersen
og Hustru overført til Horserød. Sejersens Søn, Manufakturist Holger S.,
som Gestapo har søgt efter i en Maaned, er anholdt i Horsens.
De Mænd, der 12/3 med Pistolskud gennem en Dør saarede Fru Gerda Ander
sen, Jyllingevej 2 St., var ikke, som oprindelig antaget, Hitlerjugend,
men berusede tyske Marineso1date~r, der kom fra Sold hos Fru Margrethe Da
nielsen, Jyllingevej 2, III th. De havde soldet hele Dagen sammen med
Fruen og Frk. Rita Nybro, Frederiksbergalle 21 A, Mezz. Fru Danielsens
Mand faldt for et Aarstid siden paa østfronten.
Pastor Krogager, Tjæreborg, der er flygtet for Gestapo
Flugten skete
umiddelbart før han skulde have prædiket i Søndags
sigtes for at have
huset en jødisk Flygtning og en Sabotør, som han har skaffet Lægehjælp.
Lægen, som opererede den Saarede, var Dr. Henning NJensen, Esbjerg. Han
er ført til Tyskland.
-

—

Der blev Natten til 14. Febr. givet falsk Bombealarm til den tyske Skole
i Krusaa. Det tyske Mindretal reagerede paa Bombetruslen paa den Maade,
at man, sammen med uniformerede SS—Folk Kl. 2 om Natten indfangede Dan
skere i Sognet, som man laasede inde i Skolen. Det drejer sig om Købmand
Nicolaus Windt og hans voksne Søn fra Padborg, Arbejdsmd. Aug. Clausen,
Bov Mark, Elektriker Nygaard, Krusaa og en Mand ved i~avn Thomsen. De blev
løsladt, da Skolen endnu Kl. 6 ikke var eksploderetiDer var Vagt uden
for, mens de var indespærrede.
1500 Arbejdere paa Aalborg Værft var 14/2 i Tilflugtsrum i 2~ Time paa
Grund af Telefonsabotage.
Den l2.ds. er 29 Personer overført fra Arresten i Kolding til Horserød
“fordi de tilhørte en Klike af Personer, som lægger Tyskerne for Had i
den danske Befolkning”.

-

Sabotører trængte i Gaar ind hos Vølund paa øresundsvej for at skaffe sig
Vaaben. De afvæbnede fire Vagter og forsvandt, uden at nogen kunde stoppe
dem.
-
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Student Niels Stenderup, Tordenskjoldsgade 17, er blevet anholdt, sigtet
for at have forsøgt at røve Pistol fra en tysk Underofficer. Gymnasiast
Peter Dalhoff Nielsen er anholdt, sigtet for Uddeling af illegale Tryk
sager.
Det radikale Dagblad “Sydvestjylland” i Esbjerg er efter tysk Ordre luk
ket i 8 Dage, og dets ansvarshavende Redaktør, Jens N. Christiansen, er
blevet suspenderet. Aarsagen er en ledende Artikel i Bladet 11. Januar.
Den udtrykte Forundring over den Forskel, der vises ved Opklaringen af
mange politiske Mord. Paa den ene Side sættes alt ind paa at fange Ger
ningsmændene, mens man til den anden Side maa arbejde rent proforma uden
at kunne afklapse Gerningsmændene. Det er i Strid med dansk Tankegang og
Sindelag.

Situationen for de ti indesluttede Divisioner paa Østfronten ved Kanev er
ikke blevet forbedret efter den tyske xxxxxxxx Modoffensiv, der er blevet
sat ind paa Førerens direkte Ordre. Der er ganske vist skudt en Kile ind
i de russiske omringede Stillinger, hvilket Russerne selv indrømmer; men
Kilen har til Trods for meget stærke tyske Angreb ikke kunnet udvides,
og Indsatsen af de mange tyske Panser~tyrker svækker i udtalt Grad de ty
ske Sydstillinger. Der er vee denne Indsats faktisk en meget stor Fare
for, at det vil lykkes Russerne i et hurtigt Angreb at afskære Odesse
Lemberg Jernbanen, saa de sydligste Troppestyrker bliver prisgivet.

Paa den nordligste Del af Fronten er Stillingen ikke beere, idet 16’ Arme
er ved at blive omgaaet paa Staraja Russa Fronten. Tyskerne sender al
disponibelt Mandskab frem, og der indsættes endog Straffebatallioner og
Polititropper i et Forsøg paa at afværge Faren. Disse Tropper er meget
uheldigt stillet i Kampen, da de hverken har Vinterudrustning eller Vin—
teruni former.

Finland har tilbagekaldt sine Forbindelsesofficerer fra den 8’ Arme og
fra Marinen i Tallinn.

Chefen for den tyske Overkommandos Propagandaafdeling, vom Wedel, er kom
met i Modsætningsforhold til Førerhovedkvarteret i Anledning af de tyske
Meldinger om de “store” Luftangreb mod England. von Wedel udtaler, at det
er i højeste Grad forkasteligt, at man fra officiel tysk Side i Hærberet
ningerne omtaler Angrebene mod England som meget kraftige, naar enhver
Mand indenfor Luftstyrkerne er fuldt vidende om, at det kun er meget smaa
Styrker, der deltager i disse Angreb, og at de lider meget store Tab.
Saadanne tendentiøse Meldinger er kun egnet til at svække Tilliden til
de tyske Hærberetninger. Man forudser Muligheden af snarlige Ændringer
paa disse høje Poster.

-
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Tyske Teknikere frygter en ny Katastrofe i Edertal, hvor et dristigt en
gelsk Flyverangreb sidste Sommer ødelagde de store Dæmninger, Eder- og
Møhnedæmningen. Det lykkedes den Gang at reparere Dæmningerne paa meget
kort Tid, idet de store Brescher kun blev udfyldt med Cementsække og
Flintesten. Den stærke Nedbør har bevirket, at der er opstenimet meget
store Vandmasser i Søerne, og man venter ikke, at den primitive Udbedring
af Dæmningerne vil kunne holde ret længe.

Engelske Motortorped obaade har som bekendt sænket et Par norske Skibe i
Kystfart. De var fuldt lastede med tyske Soldater paa Orlov fra Nordnorge
til deres Hjem.

Berlins Sundhedsmyndigheder har kaldt til Kamp mod Rotterne, som huserer
frygteligt i Storbyens Ruiner. Man nærer Ængstelse for en Pestepidemi, i—
det man ved flere Lejligheder har ftrndet smittebærende Rotter i Warthe
ga u.
De tyske Banker har faaet Ordre til at inddrage alle i Mark samt 5— og
1O—Pfg. Stykker af Omsætningen. Metalnød.
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1

-

Dagens mest bemærkelsesværdige indenlandske Meddelelse er Oplysningen om,
at det tyske Mindretal i Sønderjylland nu skaber sit eget Sikkerhedskorps,
en Art SA-Korps, hvis Magtbeføjelse i Virkeligheden er ganske uoverskue
lig. Sammenholdt med Gaarsdagens Meddelelse om Indespærring af danske
Statsborgere i Skolen i Krusaa, efter at der var truet med, at den skulde
springes i Luften, giver det dystert Perspektiv.
Tyskerne har beslaglagt en Lægebil. tilhørende Læge Nordentoft, Varde.
Lægen er arresteret sammen med Politimester Simony, der iøvrigt nu er o
verført til Vestre Fængsel. Den lovede Samtale under fire øjne med en Re
præsentant for danske Myndigheder bliver ikke til noget.
Professor Warburg blev Fredag opsøgt afen nazistisk Student Købbe, som
gav en taaget Forklaring om, at han ikke kunde komme til Forelæsninger
foreløbig etc. Købbe nævnes nu i Forbindelse med Snigmordforsøget, men
der foreligger endnu ingen Beviser. Politiet er naaet et Stykke videre i
Sagen, men menes ikke at kunne foretage Anholdelser.
Redaktør Axel Høyer skal Fredag have dansk Politibeskyttelse til et of
fentligt Møde i Hillerød, afholdt imod de danske Myndigheders ønske og
Ordre med Godkendelse fra den tyske Kopimandant. Politiet vil sikkert møde
veloplagt. Saa sent som 14/3 om Aftenen overfaldt Axel Høyer udenfor sin
Bopæl Peter Bangsvej 118 to danske Politimænd, satte en af dem en Pistol
for Brystet og raabte, at de skulde skrubbe af. Der skulde ikke være Po
liti i Nærheden af hans Hus. Han fremsatte en Række Beskyldninger imod
Politiet.
Gestapo har i Villaen Ordruphøjvej arresteret Fru Ritmester Rantzau og
hendes Husassistent. Gestapo kørte først Familiens to Hunde bort. Husas
sistentens Navn er Kirsten Ejstrup Henriksen. Et Forlydende fra Politi
kredse om, at Ritmesteren ogsaa er anholdt, er sandsynligvis ikke rig
tigt. Det vides, at. han eftersøges.
Tyske Marinesoldater paa SS “Parkeston” affyrede 14/2 Advarselsskud mod
en dansk Politibil inde paa Kajen i Frihavnen. De mente, der blev foto
graferet fra Vognen.
Tre civile Tyskere truede Natten til den 15/2 paa Strøget ~o unge Damer
med Pistol, fordi de ikke vilde lade sig følge hjem.
I Odense har Værnemagten beslaglagt tre af Statsbanernes og to af Sydfynske Jernbaners Rutebiler. Sandsynligvis skal de bruges til Transport af
Arbejdere til og fra Flyvepladsen ved Lunde. Ogsaa en DSB Rutebil i Nykø
bing M er beslaglagt.
Den blaa Bog udkommer ikke i Aar. Redaktionen har nægtet at slette alle
jødiske Navne.
En Tysker har i en Urmagerforretning i Vraa stjaalet en Guldherrering og
en Guldarmlænke. Ringen er tilbageleveret, mens Arrnlænken, som han havde
sendt hjem til sin Kone, er erstattet med Kontanter.
-
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Rudeknusninger i Butiker, tilhørende nazistiske Forretningefolk, bliver
mere og mere almindelige i Provinsbyerne. Der er daglig op til en halv
Snes Tilfælde.
Indespærringen af danske Statsborgere i Skolen i Kruse.a blev ledet af
danske Statsborgere i SS-Uniform eller tysk Grenzschutzuniform: Vognmand
Leonhardt Mathiase Mathiesen, Bov, og Arbejdsmand Andreas Peter Jørgen
sen, Smedeby.
Tyskerne har i Sdr.Onsild ved Hobro truet med at tage lokale Gidsler,
hvis der atter sker Sabotage mod elektriske Ledninger.
En Annonce fra Anna Krestensens Tand~eknik “Vi beskæftiger os kun med
Tandteknik” synes desværre at skulle ses i Forbindelse med, at Konkurren
ten, Tandlæge Kæraa, er blevet dødeligt saaret og anholdt af Gestapo,
mens hans Hustru blev dræbt.
Byen Skrydstrup, som fornylig blev evakueret delvis, skal nu helt rømes,
og sandsynligvis nedrives paa Grund af tyske Flyvepladsanlæg. Kirken er
forseglet, Mejeriet er lukket.
De to danske Kommunister, som er døde af Hjernehindebetændelse i tysk
Koncentrationslejr, er Jens Albert Andersen og Chr. Callesen. Ialt er
168 danske Statsborgere nu sendt i Koncentrationslejr uden Dom.
Man kan sende Breve til Deporterede paa ganske normal Vis, d.v.s. ved at
lægge dem i Postkasserne. Reglen gælder dog ikke for Jøder. Brevene skal
bære. tydelig og rigtig Afsenderadresse, og de skal skrives tydeligt. De
maa højst fylde fire Sider a 15 Linier. Adressen er for mandlige Deporte—
rede: Konzentrationslager Sachsenhausen, Oranienburg bei Berlin.
Iøvrigt kan man henvende sig til Røde Kors om Oplysninger.
Jytte Petersen, Herninggade 14, en ung Dame paa 17 Aar, havde i Aftes Be
søg af en tysk Soldat. Da hun legede med hans Pistol, gik den af og ramte
hende i Skulderen. Hun blev indlagt paa Rigshospitalet.

7

Méddelelsen om en Christmas Møller Tale i Underhuset er hidtil kun bragt
af svensk Radio. Det meddeltes, at Christmas krævede Anerkendelse af Dan
mark som allieret Stat. Han fremhævede, at Danmark under den relative Ro
efter Krigsudbrudet fra saa godt som højeste Sted fik den Besked (fra
England), at hvis Tyskland Angreb Danmark og Norge, vilde Norge faa Hjælp,
Danmark ikke. Dette bidrog til at forklare den ulykkelige Stilling, i
hvilken Danmark befandt sig. Christmas erindrede om den tiltagende Sabo
tagevirksomhed i Danmark. Han sagde: Vi frie Danske har altid fulgt og
følger fortsat en politisk Linie, og denne Linie er urokkelig fast og
sikker. Den gaar ud paa at styrke Hjemmefronten t dens Arbejde for den
allierede Sejr, eftersom vi ved, at kun efter en britisk og allieret Sejr
vil det blive værd at leve i Verden. Praktisk talt hele det danske Folk
er af denne Mening. Christmas sagde videre, at han aldrig havde troet paa
en Neutralitetspolitik for Danmarks Vedkommende, og han trode overhovedet
ikke paa Neutralitetspolitik i Fremtiden. Danmark ønsker, hvisder skabes
en ny Verdensorganisation, at slutte sig til den og paatage sig sin Del
af Byrderne. “Det er derfor mit ønske, at Danmark maa faa allieret Sta
tus, om ikke før, saa naar det bliver et frit Land”. Christrnas troede ik
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ke paa et forenet Skandinavien for øjeblikket, men han haabede, at de
skandinaviske Lande skal samarbejde indenfor Verdensorganisationen, som
de før gjorde det i Folkeforbundet. Om Island og Grønland sagde han, at
Island før eller senere vilde afbryde ethvert direkte Samarbejde med Dan
mark. Ingen tvivler derimod paa, at de amerikanske Tropper vil forlade
Grønland, og at Verdens største ø vil vende tilbage til Danmark, eller
paa, at Storbritannien vil opfylde sit Løfte om at tilbagegive Færøerne
til Danmark.
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Den unge Reservebetjent Christiansen, som dræbtes paa Asiatisk Plads,
blev begravet i Nakskov. I Følget saas en Deputation paa fem københavnske
Politimænd i Uniform, ligesom fem Betjente fra Nykøbing F var mødt i Uni
form. Fra den lokale Politistyrke mødte kun to Mand
civile.
-

Rygter om, at Kelwin Lindemann skulde være skudt, kan ikke bekræftes.
Gestapo har arresteret en Mand, som kaldes Poul Sørensen. HaWsigtes for
at have villet bringe illegal Post ud af Landet.
Den i Aarhus dødsdømte Dansker, Aage Henry Andersen, der siden 24. Novem
ber har ventet paa at blive henrettet, har nu faaet sin Straf omsat til
livsvarigt Tugthus. Saavidt erindres var det ham, der Nytaarsaften blev
viet til sin Kæreste i Dødscellen.
Der blev Onsdag Aften paa Kongens Nytorv skudt paa Medarbejder ved Fædrelandet, Kjeld Helweg Larsen, som flygtede. Han blev ikke ramt. Han er
Broder til den fra Clemmensen-Mordsagen kendte Flemming Helweg Larsen.
Kystbevogtningen skærpes for hver Dag. Ogsaa Kystpolitiets Baade risike
rer nu Visitation. I Køge er indkvarteret 50 Mand tysk Kystbevogtning +
nogle Kvinder rundt om i Villaer. Ved Fyret og Klinten paa Stevns findes
Ca. 10 Mand hvert Sted. Rødvig Havn besøges af tyske Patrouiller og Far
tøjer med uregelmæssige Mellemrum. I Hornbæk og Gilleleje kommer ogsaa
tyske Patrouillebaade med Mellemrum. I Humlebæk er foruden den danske K
7 nu stationeret en tysk Motorbaad, Ca. 6 Meter lang, en ombygget Lystsej ler.
Gestapo har arresteret Boghandler Staffeldt, Nordisk Boghandel, Kongens
Nytorv, og hans to Brødre. I Forretningen arresteredes i Gaar Formiddags
tre Kunder, som spurgte efter Staffeldt. Sigtelsens Art kendes endnu ik
ke. Der har været Ransagning i Forretningen.
De tyske Politisoldater i København anvender nu Maskinpistoler som Vaaben
under Udrykninger. Vagtposterne ved Kaserner etc, har erstattet Karabi
nerne med Maskinpistoler. De bærer Haandgranater i Bæltet.
Finske Skibe over en vis Størrelse faar ikke mere Lov til ~at forlade ty
ske eller tyskkontrollerede Havne for Hjemgaaende
13. Februar forsøgte fire ukendte Mænd, der kørte i en rød Kranvogn, at
stjæle Sprængstof i Faxe Kalkbrud. Forsøget mislykkedes, da Sprængmestre
ne ikke havde Nøgler til Magasinerne.
10 Tyskere med Maskinpistoler foretog 15/3 Gadevisitation i Vigerslev
Alle.
Overpakmester Larsen, Helsingør, har paa Jernbanestationen i Helsingborg
spurgt efter tre Flygtninge, alle Jernbanefolk fra Næstved. Han kendte
deres Navne. Han var med Færgen over den 20/1 paa PTur, men bad sig fri
fra 2’. Da han ikke fik det, meldte han sig syg. Samme Aften havde Ty
skerne usædvanligt mange Patrouiller ude, og Eftersøgningen resulterede
i Beskydningen af en Flygtningebaad. Her saaredes Kriminalbetjent Thormod
fortsættes
-
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Larsen.
Det kom i Gaar Formiddags til Ildkamp paa Axeltorv. Tre unge Mænd mødte
en Gestapomand paa Torvet, og et øjeblik efter skød Parterne paa hveran
dre. Gestapomanden løb i Zigzag over Torvet mod Jernbanegade. Han blev
ramt i Laaret og vaklede op ad Gaden, hvor to tyske Officerer støttede
ham og førte ham ind i Dagmarhus. øjenvidner saa de to af de unge Mænd
gaa op til Vesterbrogade, mens den tredie gik over til Sporvognsstoppe—
stedet og tog med Sporvognen. Kuglerne fra Gestapomandens Pistol ramte
bl.a. Ruden i Axelborg Bodega. Inde i Bodegaen blev en Journalist skudt
i Skuldervattet. Alle Bodegaens Gæster kastede sig derefter ned paa Gul
vet.
Tyskerne har i Graasten taget Detentionen p.aa Politistaionen i Brug som
Fængsel for nødlandede engelske Flyvere. Der er protesteret fra dansk Si
de.
I Kolding har man i de sidste Aftener iagttaget Personer i tyske Unifor
mer i Færd med at kige ind gennem Soveværelsesvinduer.
I Vestre Fængsel sidder i øjeblikket en Række Personer, som er arresteret
under Forsøg paa at rejse illegalt ind fra Sverige. Det drejer sig om
Mandskab og Passagerer fra to forskellige Baade. Det vides, at der var
otte med den ene Baad, som førtes af en Svensker. Af Navne paa de anhold
te kendes endnu kun: Axel Bo, Olaf Rasmussen og Mentzel. Der skal være
tre Officerer blandt Fangerne.
14/2. om Natten blev der med kort Mellemrum skudt paa to cyklende Politi
betjente i Nørresundby, Aage Jensen og B. 0. Larsen. De slap begge uskad—
te fra Attentaterne.
Bogtrykker Ejner Olsen Slagelse, er anholdt efter Razzia.
Skønt dansk Politi efter gældende Regler intet har med Sabotagesager at
gøre, har Tyskerne i Aftes anholdt syv danske Politimænd, som rykkede us
til Sabotagen paa Cellesens Maskinfabrik i Aabenraa Natten mellem 6. og
7. ds. Efter Ordre fra Chefen for Sikkerhedspolitiet i Sydjylland (Kol
ding) samledes i Aftes Klokken 20 hele Politistyrken ~ Byen paa Politi
stationen. Politimester Maretnsen Larsen var samtidig~kaldt til Forhand
ling med Sikkerhedspolitichefen i Ortskommandanturen. Han fik her at vi
de,, at de syv Mand skulde anholdes. Hans Protester afvistes. og han før
tes af 30 tyske Politimænd med Maskinpistoler til Statiônen, som Tyskerne
besatte. Politifolkene blev underrettet om, at Modstand var haabløs, og
da hele Styrken var marcheret op, pillede Tyskerne selv de syv Mand ud
to Overpolitibetjente og fem Ordensbetjente. De blev paa Stedet frataget
deres Udrustning. Politiskilt og Papirer og førtes som Fanger til Arre
sten i Kolding, sigtet for “slap Optræden”. Tyskerne erklærer, at deres
Rapporter staar i Modstrid med de anholdte Sabotørers Forklaringer.
-

Forud for Begivenheden er gaaet Angreb paa det danske Politi i “Nord
schleswigsche Zeitung”. Myndighederne i København er underrettet om det
skete Overgreb, der kan faa vidtrækkende Konsekvenser for Forholdet mel
lem dansk og tysk Politi.
-
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Det tyske Politi har Natten til i Gaar anholdt Kaptajn af Reserven, Bar
tholdy, Munke Mølle ved Flensborg Fjord. Bartholdy, som var med i Kampene
den 9. April, og som er kendt for sit Arbejde i “Det unge Grænseværn”,
menes at være sigtet for Forbindelse med Aabenraasagen.
-

0—0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Kilden til følgende Nyheder er den illegale tyske Soldatersender:
Finland skal have ladet oversende Hitler en Opgørelse over, hvor meget
Krigsudrustni.ng, deriblandt Flyvemaskiner, man nødvendigvis maa have le
veret fra Tyskland i Løbet af nær Fremtid for at kunne fortsætte Krigen
paa effektiv Maade. I Tyske Kredse har man modtaget Meddelelsen herom med
Uro i Betragtning af de Forlydender, der for Tiden er fremme om finske
Fredsfølere overfor Rusland og hele den spændte Situation, der i den sid
ste Tid er opstaaet omkring Finlands fortsatte Krigsdeltagelse. Det fryg
tes, at Finland, saafremt Kravet om Forsyninger af Krigsmateriel fra
Tyskland ikke opfyldes
og det bliver vanskeligt for øjeblikket, hvor
Tyskland har Brug for hver eneste Patron
vil benytte Lejligheden til
at knibe ud ogsamtidig vælte Ansvaret herfor over paa Tyskland.
-

-

XXXX)~X

Der gøres i disse Dage et Forsøg paa at popularisere den tyske Indenrigs
minister og Rigsfører for SS, Heinrich Himmler, hos det tyske Folk. Der
er i denne Hensigt netop startet en Vandreudstilling, helliget Himmler,
som skal gaa hele Tyskland over. For Tiden nyder Breslau godt af Udstil
lingen, som har til Huse i “Museum der bildende Kunst”. Udstillingen om
fatter en lang Række Afbildninger af Himmler, saavel Malerier som Foto
grafier, i alle Størrelser. De fleste viser denne Tysklands ikke just po
pulæreste Mand i smilende Samtale med Udbombede, ved Velgørenhedsarrange
menter o.s.v.
xx xx
Den tyske Modgang paa østfronten har medført en ny Generalskrise. Gene
ralfeltmarskal KUchler har paa Førerens Ordre fratraadt Overkommandoen
for Styekerne paa Nordfronten. Begrundelsen for hans Afskedigelse er den,
at hans Dispositioner, især i Kampomraadet ved Luga, ikke har været til
strækkelige. KUchler er blevet afløst af en anden General~eltmarskal.
xxxx
Situationen for de indesluttede tyske Styrker af 8’ Arme i Omraadet ved
Kanev bliver stadig mere fortvivlet. De er nu klemt sammen paa et Omraa
de 7 km i Bredden og 5 km i Dybden, og de disponerer ikke længere over
en eneste By eller Landsby, saaledes at alle Kampe paa forekomme i aabent
Terræn.
(Som Supplement hertil kan oplyses, at Londonradien til Morgen meddelte,
at Marskal Stalin netop havde udstedt en særlig Dagsbefaling, hvori med
deltes, at de indesluttede tyske Styrker nu var fuldstændig likvideret.)
xxxxx
-
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Luftangrebet paa Berlin Natten til Onsdag var med Hensyn til Tab af Men
neskeliv det hidtil haardeste, den tyske Hovedstad har været udsat for.
Grunden er den, at Beskyttelsesrummene af de mange Angreb efterhaanden er
blevet saa svage, at de falder sammen og begraver deres “Indhold” ved
Bombeeksplosioner blot i Nærheden af Ejendommen. 14.000 Mand var sat ind
i Hjælpearbejdet, men det var ikke tilstrækkeligt. (Slut)
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Der førtes i Gaar Forhandlinger mellem Pancke og Best paa den ene Side,
Svenningsen og Eyvind Larsen paa den anden, om de arresterede Politifolk
fra Aabenraa. Stemningen indenfor Politiet er forbitret. Man mener at
maatte kræve enten Løsladelse eller en klar Afgørelse, saa Politiet træ
der tilbage.
Den i Warburg—Sagen efterlyste lille Opelvogn blev Kl. 16.30 den 16/2 set
ved østerbros Svømmehal. Den var mørkeblaa, ikke sort. Man lagde Mærke
til at den havde to forskellige Nummerplader. Foran stod K.1826, bagpaa
K.49 og to eller tre andre Tal
en tysk Distraktionsfejl øjensynlig.
Vognen kørte af Serridslevvej. Inden i den sad tre Mænd, to i mørkeblaa
Uniformer med Skraahuer og den tredie i en sort Uniform, muligt Politiuniform. Det lykkedes ikke at skygge Vognen.
-

Tyske Troppetog passerede i Gaar ned gennem Jylland. Tropperne havde
hvidmalede Staalhjelme, hvilket betyder, at de enten kommer fra Nordfin
land eller fra Nordnorge.
To Gestapofolk er p.t. Ekspedienter i Nordisk Boghandel, hvis Kunder ef
ter Arrestationen af Brdr. Staffeldt interesserer Tyskerne en Del.
Gestapomænd, som d. 9/2 anholdt Jens Peter Vilmer Petersen, Helsingør,
udgav sig for dansk Politi for at faa Manden til at lukke op. Han sigtes
for illegal Propagandavirksomhed.
Gestapo har i Varde arresteret Falcks Stationsleder, Karsberg Petersen,
som har været hos Falck i otte Aar.
Skuespilleren Fredy Koch, Folketeatret, blev forleden meldt upasselig og
forsvandt fra Rollelisten. Han er blevet arresteret af Gestapo.
Gestapo holdt 16/2 om Eftermiddagen stor Razzia i K.F.U.M. og Svendehjem
met i Aabenraa i samme Ejendom. Mænd med Maskinpistoler tvang alle til
stedeværende til at staa langs Væggende med Armene i Vejret i 50 Minut
ter, mens de blev visiteret og alle Lokaler gennemsøgt. Man fandt intet.
Lige saa negativ blev en Razzia hos den kendte Aabenraa-Købmand Peter
Jessen.
Eftersøgt af Gestapo: Kriminalbetjent Bagger Christensen, Varde.
Værnemagten har i Aarhus beslaglagt 12 opkiodsede Rutebiler, tilhørende
Banerne. Man maa regne med, at alle opkiodsede Rutebiler i Danmark nu ta
ges.
Metropolitan-Operaen i New York opførte i Torsdags en Koncert til Fordel
for danske Flygtninge, som er kommet til Sverige, efter at Jødeforfølgel
serne begyndte. I Komiteen sad Lauritz Melchior, Kronprinsesse M~rtha og
Prinsesse Margrethe.
I Forbindelse med Arrestationerne af en Mand ved Navn Poul Sørensen paa
en Baad i København og Beslaglæggelsen af nogen Post, fangede Gestapo en
11 Aars Pige, Datter af Redaktør Hendil, p.t. Sverige. Hun er dog nu lød
ladt.

193

INFORMATION

19/2

-

44.

II.

Tilflugtsrum af Beton under Jorden skal indrettes i Aalborg, Esbjerg,
Aarhus, Silkeborg, Hirtshals og Løkken. Kun de tre første Bynavne maa
nævnes offentligt. Tyskerne har selv udpeget disse Byer som de mest tru
ede.
Kontorchef Worsaae, Udenrigsministeriet, (omtalt i “En Forræders Papirer”)
er kaldt hjem fra Silkeborg. Stiftsamtmand Herschend kommer p.t. kun een
Gang om Ugen i det tyske Hovedkvarter. Worsaa er afløst af tidligere Le
gationssekretær i Warszawa, Henningsen, der hidtil har siddet i Censuren.
Arbejdsløshedstallet er dalet fra 59.000 i December til 46.000 ultinio Ja
nuar. Det er fortsat hemmeligt.
Om Storangrebet paa Berlin oplyses, at der i de Ca. 30 Minutter, Angrebet
varede, nedkastedes Ca. 70 Tons pr. Minut. Dermed er ialt nedkastet
25.000 Tons over Berlin. Det tog 4.000 Mand firé Timer at fastgøre Bom
berne i de deltagende Maskiner. 7.000 Mand befandt sig i Luften over Ber
lin, og hjemme i England arbejdede paa Flyvepladserne 50 Mand for hver
Maskine. Til Angrebet blev anvendt 1 Million Gallons Benzin.
Rygter om, at Arne Sørensen er arresteret af Gestapo, kan endnu hverken
bekræftes eller afkræftes. For danske Myndigheder forelaa ingen Oplys
ning, og Venner af Arne Sørensen var tvivlraadige.
Rygterne om, at Knud Vold, Kelvin Lindemann og den kendte Hattekunstner
inde, Edith Zink er arresteret, bekræftes heller ikke.
Værneniagten har krævet, at 150 Mand, som laa indkvarteret i Rørkjær Skole
paa Esbjergegnen, skal fordeles rundt om hos private i Sognet. Man regner
derved med at formindske Tabene under eventuelle Luftangreb..
Natten til 13. Februar fandt man i et Tog, der benyttedes til Værnemagts
transport fra Hillerød, og som hele Dagen havde været bevogtet af tyske
Tropper, 12 Dynamitpatroner, 2 elektriske Sprængkapsler, et elektrisk
Batteri og et Ur, der var indstillet til Udløsning Kl. 10. Fundet blev
gjort ved Midnat.
Tyskerne har nu krævet Adgang til at bestemme Bladenes Udseende, deres
Indhold ufortalt. Man skal i Censuren bestemme, hvilke ~Artik1er, et Blad
maa bringe paa Forsiden, og ved Godkendelsen af Artikler sker en Fastlæg
gelse af, hvorledes de maa sættes op. Der er foreløbig protesteret fra
dansk Side.
Bøger af den hollandske Sukcesforfatter, Jan Hartog (Mægtige Holland) har
hidtil været meget læst i Hjemlandet. Nu er de forbudt. Jan Hartog er
flygtet til England.
Dan danske Nationalsocialist Seehusen
som ikke er i Slægt med Redaktør
Seehusen, “Danskeren”, Stockholm
er blevet idømt 4 Aars Fængsel for at
have skudt paa nogle unge Mennesker i Frederikssundsvejkvarteret. Dommen
maa ikke offentliggøres.
-

-

Paa Sdr. Bork Mark ved Ringkøbing har en tysk Soldat 3/2 overfaldet en
13-aarig Pige. Hun slap fra Oplevelsen uden fysisk Men. Værnemagten har
-
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endnu ikke kunnet finde den skyldige.
Det nye tyske Sikkerhedskorps skal allerede være traadt i Funktion, ud
styret med Vaaben. Det skal især sættes ind i Sabotagetilfælde i Stedet
for dansk Politi.
--
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--
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London Radio har i et
modtaget fra en dansk
rige (denpaagældendes
vasionen havde kæmpet

Program fra USA bragt en Radiotale, som man har
Digter og Litteraturkritiker, der nu levede i Sve
Navn blev ikke opgivet), der baade før og efter In
for Friheden i Danmark:

“Sjældent har et Folk staaet overfor et niærkeligere Problem end Dansker
ne den 29. August. Efter en Række korte, men modige Kampe, var den lille
danske Hær blevet afvæbnet af Tyskernes civile og militære Overmagt.
Flaaden havde sænket sig selv for ikke at falde i Fjendens Hænder. Dan
mark var i Krigstilstand med Tyskland. Men hvordan føre Krig uden Flaade
og Hær? Det kunde siges at være et uløseligt Spørgsmaal, og man kunde me
ne, at vi Danske nu ikke havde andet tilbage at gøre, end at hengive os
til den Skæbne, Tyskerne vilde byde os
Danskerne har allerede fun
det et Vaaben, der ganske vist ikke var nyt og ikke opfundet i Danmark,
men som de forstod at bruge i langt starre Udstrækning, end man tidligere
havde set, og med Resultater, der var højst generende for Tyskerne. Vaab
net var: Sabotagen. Intet har kunnet glæde os Danske mere, end naar vi i
Radioen hørte, at vor Anvendelse af dette Vaaben vakte Bifald ude i Ver
den, i Amerika, England, Rusland og ikke mindst i Norge. Ja, ikke mindst
Norges Bifald rørte vore Hjerter, for med hvilken glødende Beundring hav
de vi ikke ned i Danmark fulgt Nordmændenes storartede Kamp. Hvad er det
for Mennesker, der staar bag ved den danske Sabotage? Der er fra tysk Si
de fremsat de taabeligste Paastande.herom. Tyskerne har villet give en
gelske Faldskærmssoldater Hovedæren for de opnaaede Resultater. De har
endog søgt at undskylde Jødeforfølgelserne i Danmark med at henvise til,
at Jøderne moralsk og økonomisk støttede Sabotagen. Sabotagen er imidler
tid ikke blevet mindre, siden Jøderne førtes bort til tyske Koncentra
tionslejre eller, flygtede over til Sverige, nej, Sabotagen har fortsat
sin klare, faste og sikkert stigende Linje. Hvad er det da for en Organi
sation, hvad er det for en fast Haand, der leder hele dette mægtige,
landsomspændende og farlige Arbejde, som det er lige saa umuligt for de
tyske Okkupationshære at komme til Livs. Sandheden er den ganske simple,
at bag Sabotagen staar hele det danske Folk med Undtagelse af de faa Tu
sind, der har udskilt sig fra deres tidligere Folkefæller og sluttet sig
til Nazisterne og deres omstrejfende Morderbander. Der er dannet en Hær
af helt forbavsende Art. Den danner ingen ydre militær Enhed, den har in
gen Øverstbefalende, ingen Officersgrader, den udskriver ingen Værneplig—
tige og ingen Vagtparade rykker op foran dens Hovedkvarter. Og i denne
Hær uden Rekrutuddannelse og uden militære Distinktioner~ arbejdes der med
Orden og Disciplin. Alle Samfundslag er repræsenteret o~! alle politiske
Anskuelser. Enhver gør af egen fri Vilje sit yderste og~mere, end der
kræves af ham. Saadan arbejder denne mærkelige Armé, der omfatter et helt
Folk. Vi har alle hørt Anekdoter om disse Sabotørers muntre Humør, om de
res dristige Paafund, Anekdoter, der vil blive fortalt Aarhundreder igen
nem som Historierne om Tordenskjolds Bedrifter. I andre Beretninger kom
mer en anden Side af Sabotørernes Væsen frem. De taler om Hensynsfuldhe
den, hvormed de gennemfører deres Hverv, først og fremmest naturligvis,
naar det gælder Menneskeliv, men ogsaa naar det drejer sig om at undgaa
unødvendige ødelæggelser af Værdier. Og for Resten, hvad har Sabotøren
ikke allerede reddet for Danmark ved at overflødiggøre engelske Flyveres
Bombardementer. Disse fredelige Mennesker er Soldater af høj Kvalitet,
man kan næsten karakterisere dem udtømmende ved at sige, at de helt igen
nem danner den skarpeste Modsætning til de nazistiske Schalburgmænd. Vi
har ofte hørt den Vending, at vi her staar overfor en Hær uden Rekrutud—
-
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dannelse. Og nu spørger jeg mig, om det virkelig er rigtigt? Om ikke den
inderste Hemmelighed ved denne Hær er den, at den alligevel har faaet en
Art Rekrutuddannelse, der har vist sig at være af høj Værdi. Og det er
maaske Sagen, at bag ved al Svaghed og Eftergivenhed laa der i det danske
Demokrati en Styrke og en Evne til Sammenhold, der stod sin Prøve, da det
gjaldt Liv eller Død for Friheden i Danmark. Hvis det danske Folk ikke
havde været saa fredeligt et Demokrati, vilde det ikke have kunnet orga
nisere den Hær, der staar bag ved Sabotagen.”
--—ooOoo--Slut.

197

Paa et Par af Berlins Restauarnter forsøger man for Tiden at tilberede en
velsmagende Ret med Runkelroer paa Grund af manglen paa Kartofler, Runkel—
roer har man allerede i længere Tid serveret for Krigs- og Koncentrations
fanqer.
Til Skræk og Advarsel for alle andre er en Partiembedsmand i Karlsruhe
blevet afskediciet uden Varsel, fordi han mødte paa sit Kontor uden Partimærke, fordi han ikke benyttede den tyske Hilsen, og fordi han sagde:
“Efter Krigen” i Stedet for “Efter Sejren”.
Det har endnu ikke været muligt blot at bedømme Antallet af Saarede og
Dræbte fra det sidste Luftangreb mod Berlin, men man frygter, at Tallene
er endog meget store. Der findes endnu talrige Saarede og Dræbte i RuinernE
og det oplyses, at man 24 Timer efter Luftangrebet endnu ikke havde naaet
at behandle de Haardtsaarede, der var indbragt under selve Angrebet.
Efter den sidste Udvikling af Tysklands Kampe paa østfronten synes der nu
ogsaa at kunne noteres en Ændring i Japans Holdning over for Forbundsfæller
Det oplyses saaledes, at de store tyske Koncerners Repræsentanter i Tokio
har nedlagt en skarp Protest hos den japanske Regering, fordi denne har
beslaglagt en Del af Tysklands mest vigtige japanske Patenter, som nu ud
nyttes uden nogen Licensafgift. Det drejer sig i de foreløbige Tilfælde
om Patenter til en Værdi af 25 Mill. Rmk.
Paa sin Inspektionsrejse langs Atlantvolden har Feltmarskal Rommel ikke
alene undersøgt Værdien af Fæstningsanlæggene, men har navnlig haft til
Opgave at bedømme Mulighederne for at formindske Vestfrontens taktiske
Reserver, saa der kan frigøres mere Mandskab til østfornten
Man er i Tyskland klar over, at Stemningen i Finland svinger mere og mere
bort fra Tanken om en Fortsættelse af Krigen. Der endnu ikke afgivet Svar
paa de finske ønsker om mere Materiel; men imidlertid registrerer man i
Berlin alle de Stemninger, der gaar i Helsingfors. En Artikel i den finske
Socialdemokrat har man læst med særlig Interesse. Det hedder heri, at man
ikke kan forvente, at Sovjet paa nærværende Tidspunkt kunde ønske at dik
tere uantagelige Betingelser for en Vaabentilstand. Man har envidere med
Interesse erfaret, at flere af Finlands mest fremtrædende Fagforenings
folk har deltaget i Forhandlingerne i Stockholm.
Tyskland har udsendt Indbydelser til alle sine forbundneLande om at del
taqe i Oprettelsen af et “Øverste europæisk Forsvarsraad!. Indbydelserne
blev udsendt for en Uge siden; men der synes ikke at være stor Interesse
fra de forbundne Lande. Ganske vist har Slovakiet, der jo er stærk af
hængig af Tyskland, svaret imødekommende; men Bulgarien har svaret blankt
“Nej” De andre Lande har overhovedet ikke svaret endnu. Som Grund for sit
Afslag oplyser Bulgarien, at der ikke kan deltages, da det ikke er i Krig
med Rusland, og da det ikke ønsker, at dets allerede spændte Forhold til
Tyrkiet bliver yderligere forværret. Dette Afslag har vagt meget stærk
Forbitrelse i det store Førerhovedkvarter, hvor man udtaler, at Bulgarien
for Tiden er udsat for et meget stærkt Tryk fra tyskfjentlige Kredse. Det
er med Interesse, man afventer Svar paa den tyske Forespørgsel.
Overalt i Tyskland gør man en meget stor Indsats for at skaffe endnu mere
Mandskab til hæren. Der foregaar en ny stor Finkæmning af Arbejdskraften
ved Hjælp af Partiets Embedsmænd; men denne Foranstaltning betragtes med
en ikke ringe Mistillid fra Hærens Side, idet man gør gældende, at det
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navnlig er blandt Partiembedsmændene og deres nærmeste Omgivelser, at man
finder de fleste Personer, der ikke er beskæftiget med Arbejde der er vig
tigt for krigsproduktionen. Saaledes mener man, at der findes 98o.ooo
Kvinder, Døtre eller Hustruer af Partiembedsmænd og Partimedlemmer, der
har formaaet at skaffe sio Dækposter, hvor de hverken skal bestille noget
rigtigt, eller hvor de bliver udsat for de samme Vanskeligheder som andre
tyske Borgere. Videre vil der kunne frigøres mange unge Piger til Krigs
arbejde, hvis man tvinger Partiembedsmændenes Husassistenter ud i nyttigt
Arbejde.
---ooOoo---
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Det første offentlige Møde i Danmark efter Undtagelsestilstandens Indfø
relse blev afholdt 18/2 paa en tredierangs Gæstgivergaard i Hillerød.
Dansk Politi omringede hele Gæstgivergaarden. Mødet, der havde været me
get kraftigt averteret, var imod dansk Protest arrangeret af Redaktør Ak
sel Høyer, som ankom med sin egen bevæbnede Livvagt. Der var 35 Tilhøre
re. Da de havde hørt paa ham i 10 Minutter, gik de 15. Resten blev haanet
af Tilskuere, som stod udenfor for at se dem. Mængden begyndete at synge
“Kong Christian”, men af Hensyn til Roens Opretholdelse, standsede Poli
tiet denne Alsang.
Værnemagten har protesteret imod, at Lægerne paa Faaborg Sygehus har ind
lagt og behandlet en saaret engelsk Flyver, som selv kom til Hospitalet.
Kommandocentralen i Faaborg var underrettet fra Sygehuset.
Anholdt af Gestapo: Billedskærer Alfred Hermann Holm, Abigaelsvej 20, 0dense (sigtet for illegal Virksomhed), Snedkersvend Alfred Bergmann, Søn
derborg (sigtet for Meddelagtighed i Sabotage), Chauffør Aksel Hvidbjerg
Nees, Nr. Nissum (Sigtelse ukendt), Arbejdsmand Henry Chr. Andersen Jes
persen, Viborg, Sabotagevagt hos Organisation Todt i Struer (Falsk), Re
servepolitibetjent Adolphsen, Esbjerg (Sigtelse for illegal Virksomhed),
Kedelpasser Svend Aage Jensen, Vejgaard, Havnearbejder Charles Christen
sen, Aalborg, Malersvend Aage Rovsing Nielsen, Aalborg, Havnearbejder
Jepsen Nielsen, Aalborg, Aksel Georg Sørensen, Aalborg, Simon Edvard Sø
rensen, Aalborg, Murer Ejner Christensen, Aalborg (alle sigtet for kom
munistisk Virksomhed). Videre er anholdt: Arbejder Jørgen Johansen, Nør
resundby, Maler Holger Bach Nielsen, Hasseris, Arbejder Gunner Nymand
Hansen, Hasseris, (sigtet for Vaabenkøb), Chauffør Magnus Marthinus Jen
sen, Aalborg, ansat hos Værnemagten (sigtet for at have fornærmet Rengø
ringskone hos Gestapo), Arbejder Ernst Hermann Moerdell (sigtet for Tyve
ri af to Granater), Formanden for K.U., Købmand Jens Louis Michael Bech,
Kastetvej 41 (Sigtelse ukendt).
Bech sad efter 29.August fangen i syv Uger. Han Vinduesruder knustes for
leden med Stenkast. Aalle Fangerne i Aalborg sidder i Arresten i Kong
Hansgade, hvor ogsaa Apoteker Gustav Rasmussen, Løveapoteket, som blev
anholdt før Jul, sidder. Ogsaa Fru Overkirurg Næraa, Hjørring er i Arre
sten endnu, mens en halv Snes Fanger er ført til Horserød. Fru Bankassi
stent Rasmussen, der har siddet som Gidsel for sin flygtede Mand, og Fru
Autoniobilforhandler K.jærulff, er løsladt.
En dansk Fusker i Medicinalhistorie, Adjunkt ved Universitetet Edvard
Gotfredsen, søgte i August 1940 et Stipendium fra Kulturabteilung des
auswärtigen Amtes i Berlin. Han kom derefter til medicinhistorisk Insti
tut i Berlin. Fornylig har han i et medicinsk Tidsskrift i Miinchen som
en Hyldest fra Københavns Universitet skrevet en Artikel om den nordiske
Medicin og den Taknemmelighedsgæld til Tyskland. Artiklen slutter: Det os
nært liggende, beslægtede Tyskland er nu som før ofte det første Maal, og
mange studerende Fagkolleger er forpligtet til Taknemlighed overfor et
tysk Universitet eller et tysk videnskabeligt Institut.
Den tyske Base paa Grønland, som blev afsløret, da en dansk Fanger, som
Tyskerne tvang til at fungere som Fører, efter at de havde overmandet
Fangststationen, flygtede og slæbte en tysk Løjtnant med sig i en Maaned,
blev ødelagt af amerikanske Flyvemaskiner, ledet af Oberst Bernt Balchen,
fortsættes
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den berømte norsk-amerikanske Sydpolarforsker. Tyskerne havde haft en
Vejrstation i Fund Sving et Stykke Tid.
En tysk Soldat tilbød 17/2 Klokken 12.30 en Ekspedient Poul Børge Nagel
hos Isenkræmmer Bang Knudsen, Kongensgade 61, Esbjerg, en Revolver. Han
købte den. Samme Dag Klokken 12.35 blev Ekspedienten anholdt af Gestapo,
belagt med Haandjern og ført bort. Soldaten ventede udenfor Forretningen
og kørte bort sammen med den anholdte,
Løsladt: Peter Dalhoff Nielsen, København (uden Grund sigtet for ulovlig
Fotografering), Skrædder Theodor Dinesen, Christiansfeldt, Alf. Petersen
Skov, Svendborg, Carl Chr. Petersen og Ejnar Olsen, Slagelse.
Kapt. Bartholdy fra Hoidby sigtes for at have skjult nødlandede engelske
Flyvere.
De allieredes Organisation UNRRA (the United Nations Relief and Rehabili
tation Administration) har fra Storbritannien modtaget et Aarsbidragfor
1943 paa 80 Millioner £. Det er vedtaget, at hver Nation skal bidrage med
i pCt af hvert Aars Nationalindkomst, saa man har et Fond at arbejde med
den Dag, Verden skal bygges op igen.
Gestapo har 17/2 ved en Fejltagelse arresteret Fuldmægtig Svend Aage Jen
sen, Gentofte, og Inspektør ved Nationaltidende Poul Brinch, som begge
boede paa Hotel Akselhus i Næstved. De blev løsladt efter Ankomsten til
Dagmarhus. Man troede, det var to andre, man havde faaet fat i.
Kaptajn i den amerikanske Flaade, Douglas Fairbanks jr. har faaet For—
tjensttegnet for modig Indsats under Landgangen ved Salerno.
Fra Krudtmagasinet ved de forenede Granitbruds Stenbrud Klippeløkken ved
Rønne er der stjaalet 200 kg Sprængkrudt.
De syv arresterede Politifolk fra Aabenraa er: Overbetjentene Hans Chr.
Brodersen, (der tilhører det tyske Mindretal), og Eduard Iversen, samt
Politibetjentene: Poul Jensen, Alf Vangsgaard, Arne Mittgaard Nielsen,
Svend Aage Andreasen og Poul Verner Olsen. Den sidste var paa Ferie i
Aarhus og blev anholdt der.
Forhandlingerne om Løsladelsen af de arresterede Politifolk fra Aabenraa
fortsættes Mandag. Fra dansk Side kræves Løsladelse, da Politiets Ar
bejdsforhold bliver helt umulige. Der er protesteret mod en Meddelelse
fra den tyske Gestapochef i Kolding til Politimesteren i Aabenraa, gaa
ende ud paa, at naar Gestapo gav Ordrer (til at møde i Ortskommandantu—
ren) havde det danske Politi blot at lystre.
Der har i al Hemmelighed været Strejke i den københavnske Levnedsmiddel
industri, saaledes hos Brdr. Houlberg og i Slagteriernes Central. Tysker
ne har truet med Vaabenmagt, hvis Strejken ikke ophører, saa der er nor
malt Arbejde Mandag.
I Forbindelse med Anholdelsen af Læge Kieler, Horsens, har Gestapo fore
taget Anholdelser i København. Kielers Søn, Jørgen, blev saaret i Aaben—
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raa og ligger paa Feltlazaret i Fredericia sammen med den saarede Claus
Rønholt. Kielers anden Søn, Flemming, blev anholdt paa Gaden i Aabenraa.
Han sidder i Vestre Fængsel. Kielers to Døtre, Elsebeth og Bente, er an
holdt hos Direktør Hans Møller, Badeanstalten København. Gestapo medtog
Møllers gamle Mor og hans Søster, Magister Margrethe Møller. Hans Hustru
er for Tiden syg. En mindreaarig Søn blev anholdt og senere løsladt. En
Husundersøgelse hos Møller gav negativt Resultat.
De amerikanske Styrker har under Krigen mod Japan indtil 1. Februar kun
taget 307 japanske Fanger. Denne Oplysning er givet af Krigsministeriet
for at vise, hvor fanatisk Japanerne kæmper. Mangesaarede Japanere begaar
Selvmord. Den japanske Regering har i et Manifest erklæret, at de døde
Soldater fortsætter Kampen mod Amerikanerne, bl.a. ved at skabe Taage og
ved at faa Fjendens Ammunition til at eksplodere. Selv efter Krigens Op
hør vil disse Aandesoldater kæmpe videre. Den tyske Censur stoppede dette
Manifets Offentliggørelse i den danske Presse.
De tre beslaglagte Bornholmerbaade har hidtil været bevogtet af dansk
Kystpoliti. 18/2 satte Tyskerne Soldater ombord i “Hammershus”, og et Par
tyske Patrouilleskibe lagde sig paa Siden af Skibet. Der var ikke forud
meddelt noget om, at Tyskerne selv vijde bevogte Skibene. Da Soldaterne
kom sagde de kun: Afløsning~ og.saa gik Politiet.
---ooOoo--1 Bilag.
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Tyskland øver for Tiden et meget stærkt Tryk paa Ungarn for at faa det
til at overholde indgaaede Forpligtelser. Der er til Budapest afsendt en
særlig Befuldmægtiget for det tyske Hovedkvarter, og denne har bebrejdet
den ungarske Regering, at den prøver at spille Rollen som neutral Stat.
Han har opstillet en Række Fordringer til Ungarn, der gaar ud paa følgen
de: 1) Ungarn maa omgaaende tage meget skarpe Forholdsregler for at hin
dre enhver Form for Sabotage mod tyske Tropper og tysk Materiel paa Rejse
gennem Ungarn, 2) Ungarn maa straks gaa aktivt ind i Kampen mod de frem
mede Flyvemaskiner, der gaar ind over ungarsk Territorium. Flyvemaskiner
har indtil nu ganske uhindret kunnet passere ungarsk Landomraade, 3) Un
garn maa ophøre med at give tyske Faneflygtige og Partisamer fra omkringliggende Lande Ly.
Generaloberst von Mackensen har overtaget Kommandoen af de tyske Tropper
ved Anzio-Brohovedet.
I Tyskland har man nu set sig nødsaget til at rationere Forsyningerne med
Kaalrabi, idet der uden yderligere Tildeling af Kort skal afgives Ratio
neringskort, den første Ration bliver paa et kg. pro persona.
De første Fredsforhandlinger har fundet Sted mellem Rusland og Finland.
Den fra Vinterkrigen kendte Forhandler, Minister Paasikivi, har haft de
første Møder med Ruslands Gesant i~ Stockholm, Madame Kollontay. Efter
Forhandlingerne er Minister Ehrenroot sendt til Helsingfors for at ind
hente nye Instruktioner medens Madame Kollontay har meddelt Moskwa Fin
lands ønsker om en Fred, idet hun samtidig har anmodet om at faa overte
legraferet Ruslands Betingelser for en Separatfred.
I Wilhelmsstrasse udtaler man, at der ikke har fundet nogen Forhandlinger
Sted mellem Rusland og Finland, og at der overhovedet ikke kunde finde
saadanne Forhandlinger Sted i Stockholm. Der kunde højst blive Tale om,
at man fra finsk Side kunde optage en Vis Føling med Russerne; men det
stillede man sig iøvrigt ogsaa tvivlende over for paa Grund af Finlands
Forpligtelser til Tyskland om at fortsætte Krigen.
Udviklingen omkring Finland og Rusland har fremkaldt meget stærk Inter
esse i Bulgarien, Rumænien og Ungarn, idet disse Landes Ministre i Berlin
og Stockholm har faaet Ordre til at holde deres Regeringer nøjagtigt o
rienteret.
Det tyske Folk modtaget med stor Ængstelse og Sorg Med~elelserne om den
Skæbne, der er blevet de ti Divisioner i Dnejpr-Buen til Del. I de høje
ste militære Kredse følger man samtidig Udviklingen paa den sydligere Del
af Dnejpr-Fronten, hvor Hitlers Undsætningsoffensiv har berøvet de almin
delige Styrker meget store Tab af Panser. Minister Goebbels har taget I
nitiativet til et nyt Propagandafelttog for at stimulere Hjemmefronten,
der skal opfordres til endnu større Anstrengelser for at vende Krigslyk
ken. Det meddeles saaledes, at de 14-aarige Børn nu skal sættes ind i
Krigsarbejdet. Man haaber at kunne frigøre yderligere Mandskab til Hæren,
og det er besluttet at nyopstille de ti mistede Divisioner, som det ogsaa
var Tilfældet med de Divisioner der mistedes ved Stalingrad.

Oplysninger fra Soldatersender.
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Der har i den senere Tid gaaet Rygter om, at Arne Sørensen skulde være
arresteret af Tyskerne. Rygterne har imidlertid vist sig at være absolut
urigtige.
Søndag Aften ved 22—Tiden lød pludselig en kraftig Højttalerstemme ud o
ver Raadhuspladsen med Anvisninger fra Danmarks Frihedsraad om, hvorledes
man skal forholde sig under Invasion. Udsendelsen sluttede med Tipperary.
Tyskerne gik helt amok og gik løs paa Folk med Bajonetter og Revolvere,
saa en Mand blev saaret. Det viste sig, at der var anbragt en Højttaler
paa Richshuset, der sendte Udsendelsen ud fra Grammofon med Staalbaand.
Lederen af det nazistiske norske Studentersamfund, Karl Martin Cramer, er
nu blevet udnævnt til Universitetsstipendiat og skal ved Københavns Uni
versitet specialisere sig i Statsforfatningsret. Stipendiet er ikke sær
lig stort, men er blevet suppleret med et Tillæg bevilget af den norske
Stat. Cramer blev i sin Tid cand.jur. med et lille haud.
Angaaende det hemmelige tyske Vaaben: Det menes at blive fabrikeret i
Mons, hvor der skal ligge oplagret 4.000 Stk.; det skal være 6 m lange
Lufttorpedoer, der vejer 3~ Tons. Der kan kun medtages en med hver Flyve
maskine, men Bombens Eksplosivkraft skal være saa uhyre, at den ved Eks
plosionen udsletter alt Liv i 6 km Omkreds.
I Løbet af indeværende Uge ventes 2—3.000 tyske Soldater til Vraa; de
skal indkvarteres paa Vraa Hovedskole, Vraa Højskole og Nordjysk C.B.U
Kolonnes Kaserne. Politimester Kann i Hjørring har faaet Ordre fra Sta
tens civile Luftværn til at udskrive et Antal Lastbiler, der skal bruges
til hurtig Borttransport af C.B.U.Kolonnen. Denne skal saa indkvarteres
paa Vodskov Aandssvageanstalt ved Nørresundby, og de lettere Aandssvage
herfra skal sendes hjem, medens de sværere Tilfælde skal anbringes paa
Brejninge. Aarsagen til denne pludselige Forlægning af tyske Tropper er
den stigende Nervøsitet for Invasion.
Handels— og Landbrugsbanken i Aarhus, der blev sprængt i Luften, havde
i Kælderen en tysk Telefoncentral, der blev totalt ødelagt.
B.& W. er i den senere Tid blevet ringet op hver Morgen Kl. 8 med Besked
om, at der var lagt Bomber ud. Arbejderne er derefter gaagt i Beskyttel
sesrum, men nu har Tyskerne gennemtvunget, at de ikke maa~faa Løn for den
Tid de sidder i Beskyttelsesrummene, formodentlig fordi de mener, at Op
ringningerne er noget, Arbejderne selv foranstalter.
Ingeniør, cand.polyt. Erling Bache, Kirkebakken 12, Gentofte, har mange
Ubehageligheder af at blive forvekslet med den nazistiske Redaktør Erling
Bache, der jo som bekendt bor Strandvej 4.
Eric Lammert er blevet overflyttet fra Vestre til Horserød.
Fra Soldatersender Calais:
Sandheden om det voldsomme tyske Luftangreb paa London Søndag Nat, er
den, at ialt 28 Maskiner af den tyske Bomberstyrke naaede ind over Lon
don. Resten blev af Luftværnsskytset og Natjagerne tvunget til at dreje
af.
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Sveriges Moskva Ambassadør P.G.V.Assarson er ankommet til Stockholm. I
Stockholm menes, at han i Kremi er blevet informeret om de Krav, Sovjet
vil stille til Finland om Separatfred eller Vaabenstilstand. Der skulde
her være Tale om Retablering af Vinterkrigens Grænser samt russisk Ret
til at benytte finsk Territorium i Krigen mod Tyskland.
Tyskland skal have rettet en Henvendelse til Finland, hvori der gives
visse Løfter. Det vigtigste er et Løfte om, at Frontlinjen Narva-Peipus
søen-Pskov ikke vil blive forskudt yderligere mod Vest, men vil blive
holdt med al den Kraft, den tyske Militærmaskine kan opbyde.
Bulgarien interesserer sig meget stærkt for Finlands og Ruslands eventu
elle Fredsforhandlinger. Der er udnævnt en ny bulgarsk Gesandt i Hels~ng
fors, der skal holde sin Regering nøje-underrettet om alt, ligesom den
bulgarske Minister i Moskva afgiver indgaaende Rapporter om Situationen.
-
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I Hobro krævede det tyske Feldgendarmeri, at det danske Politi skulde an
holde en Slagtersvend Gildsig, der skulde have udtalt sig paa Restaurant
om Sabotage, som han havde sagt burde understøttes. Politimesteren gjorde
Oberfänrich’em opmærksom paa de gældende Skillelinjer mellem dansk og
tysk Politis Arbejde og nægtede at anholde Manden, dersom Sagen ikke kun
de behandles for dansk Ret. Tyskeren blev meget fornærmet og bebrejdede
Politimesteren, at denne ikke var villig til venskabeligt Samarbejde. Ef
terhaanden blev han temmelig ophidset og sagde, at Politiet maatte være
forberedt paa Konsekvenser. Senere har Politiet faaet et skriftligt Krav
fra Feldpolizei om at fremstille Gildsig for det tyske Politi; Kravet
blev skriftligt afslaaet.
Hele Sheilbygningen i Kampmannsgade er blevet rekvireret af Tyskerne
trods Protest fra Ejernes Side. Bygningen skal være rømmet fra Kælder til
Kvist inden 10. Marts. Bygningens Beslaglæggelse vil volde meget store
Vanskeligheder for en Række Virksomheder. Bl.a. har Statens Kornadmini
stration Ca. 30 Kontorlokaler i Bygningen og er i øjeblikket helt uden
Muligheder for at skaffe Erstatning.
Repræsentant Anthon Brixbøl Nielsen i Øster Vedsted henvendte sig Lørdag
til ti Læger i Nykøbing Sj., hvem han oplyste om, at han kom fra Studen
ternes Efterretningetjeneste. Han bad~om Støtte til denne Organisation,
da han vidste, at Lægerne var gode danske Mænd. Begge Lægerne afviste ham
og underrettede Politiet, der anholdt ham. Han forklarede, at han var an
sat i Gestapo, og at hans Opgave var at efterforske illegalt Arbejde, og
at han havde deltaget i Opklaringen af “Toft Sagen” og “Arne Seijer (Se
jersen) Sagen”. Politiet i Ribe eftersøger ham iøvrigt for Overtrædelse
af Prislovgivningen i større Stil.
Hos Skrædderfirmaet Jens Henriksen, Dalslandsgade 7, har tre Mand afvæb
net Sabotagevagterne og medtaget nogle tyske Uniformer.
Boghandler Lindberg Pedersen, Forretning: Godthaabsvej 88, er arresteret
af Gestapo. Samtidig arresteredes to af Kolportagepersonalet, der dog se
nere er frigivet. Forretningen er lukket, og der er tysk Vagt.
Lørdag Aften har to tyske Soldater knust Ruden til Radioforretningen, Ny
Østergade 11. og bemægtiget sig en Modtager. Gernersgadev~gten blev til
kaldt og anholdt Gerningsmændene. Samme Aften forcerede o.~ ødelagde 10
tyske Soldater Bommene ved Indgangen fra Frihavnen til Aarhusgade. Bomme—
ne var nede for et Tog, og en af Soldaterne var ved at blive kørt over.
Tre af Soldaterne blev anholdt af Gernersgadevagten.
Natten til Lørdag blev der ringet til Politiet fra Trafikmestervagten paa
Trianglen, hvor en Ingvard Christiansen, ansat i det tyske Sikkerhedspo
liti holdt to unge Mennesker i Skak med Revolver. De to unge Mennesker
havde truffet Christiansen paa en Kaffebar og sagt til ham, at de kunde
skaffe Vaaben, hvorefter det blev aftalt, at de skulde aflevere dem til
Christiansen paa Trianglen. Ingen af dem havde Vaaben paa sig, go de blev
løsladt efter et kort Forhør paa Dagmarhus.
De blaa Stilladser”s Indehaver, Koberg, Oplagsplads: Randersgade, repare
rer for Øjeblikket B. & W.’s Monteringshal. Foretrækker iøvrigt at arbej—
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de direkte for Tyskerne. Er Nazist. Hans Kone og Datter er ansat i den
tyske Censurvirksonihed.
Værnemagten i Skovby ved Bogense har forlangt, at det danske Politi skal
deltage i Eftersøgningen af nedskudte engelske Flyvere. Dette er nægtet.
En 18-aarig Husassistent i Randers er i Fredags blevet frarøvet en Pung
med 20 Kroner i af tre tyske Soldater.
Søndag blev Sabotagevagterne ved Transformatorstationen paa Esrumvej Ca.
l~ km Syd for Helsingør holdt op og maatte aflevere deres Pistoler.
Højttaleren paa Richshuset Søndag Aft~n var anbragt af 2 Mænd, der havde
meddelt Portneren, at de kom fra Luftværnet og skulde forberede en Øvel
se, hvorefter de blev lukket ind.
Arrestationer, Løsladelser etc.
De syv Aabenraa-politifolk, som Tyskerne arresterede Torsdag Aften og
førte til Kolding, hvorfra de senere førtes til “Dagmarhus” i København,
er i Gaar Eftermiddags kommet paa fri Fod, efter at der om Formiddagen
førtes Forhandlinger mellem Dr. Best og de danske Myndigheder. I Gaar var
Betjentene tilsagt til Rigspolitichefen og i Dag rejser de til Aabenraa.
Aage Andersen, der var dømt til Døden i Aarhus for Sabotage, og Axel Pe
tersen, Næstved, dødsdømt for Sabotage og Spionage, er benaadede med
livsvarigt Fængsel.
Svend Christian Hansen i Odense er løsladt, og i Aarhus er følgende løs
ladt: Fri Cathrine Marie Loft, Stud.med. Peter Andreas Rousing og Eyvind
Nielsen.
Maskinsnedker Johannes Christian Larsen i Odense er anholdt for illegal
Virksomhed. Fiskehandler Hans Aage Jørgensen, Dalumvej, Odense, er lige
ledes anholdt i Forbindelse med Urolighederne i August 1943.
Bogtrykker Louis Møller, Hobro, Barber Reichmund Mikkelsen, Hobro, og
Handlende Knud Bøgh, Hobro, er alle anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti
fra Aalborg. Grunden kendes ikke.
I København er en Tjener i Cafe Grønningen, Toldbodvej, anholdt af det
tyske Sikkerhedspoliti.
Maskinarbejder Arthur Spedtsberg og Frugthandler Emil Vestergaard, Kol
ding, er løsladt.
Bogholder Ove Villy Egly Christiansen, Randers, og Arbejdsmand Karl Svan—
temann, ligeledes Randers, er løsladt.
C.B. Rasmussen er Lørdag blevet visiteret af to tyske Soldater paa Eh
lersvej 25.
Det tyske Politi har i Helsingør anholdt Snedkermester Oskar Kryger for
modentlig for Medhjælp ved illegal Udrejse. Kryger er Byraadsmedlem for
-
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Partiet Venstre. To dansktalende Personer, der angav at høre til det ty
ske Politi standsede Lørdag mellem 11 og 12 Trafikanter paa Strandvejen
Syd for Helsingør pg afkrævede dem Legitimation. Det tyske Politi nægter
at kende noget til Kontrollanterne.
Føromtalte Repræsentant Anthon Brixbøl Nielsen’s Signalement er:
175 cm høj, slank, mørk, blat Haar med venstre Skilning, smalt blegt An
sigt, Briller, var iført mørk Overfrakke, mørkegraat Jakkesæt, sorte Sko,
barhovedet, medførte Dokumentmappe og ret stor Fiberkuffert.
Hos Autokompagniet, Vesterbro Torv, Aarhus, blev der i en Rutebil, der
er overtaget af Værnemagten, og som er indleveret til Reparation, fundet
en Sprængladning bestaaende af “Nobels Eksplosive 808 samt to Termitbom
be r.
Mandag eksploderede en Bombe paa Aarhus Godsbanegaards Terræn. En tysk
Lyskaster blev ødelagt.
Fredag blev der kastet en Sten ind igennem Vinduet til Politibetjent
Klausen, Englandsvej 78. Han er i et illegalt Blad betegnet som “upaali—
delig”. Formodentlig uden Grund.
Kl. 22 blev der skudt med Maskinpistol fra Frimurerlogen efter to Perso
ner, der forsøgte at trænge ind fra Fælledparken.
Der har været forsøgt et Bombeattentat mod Politistationen i Vejle. En
CB’er opdagede Bomben og skar den brændende Lunte af. Bombens Indhold var
en Aerolitpatron og et Pulver, der var anbragt i en Trepægleflaske.
Der advares imod Forveksling imellem Oberst Tretow-Loofs Børn, Kaj, Inge
og Ove Tretow-Loof, der er all right, og saa Henning Tretow-Loof, der er
Søn af Oberstens afdøde Fætter. Den sidste arbejder sammen med sin Hu
stru, Jytte for Tyskerne.
—
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1 Bilag

Paa et Par af Berlins Restauranter forsøger man for Tiden at tilberede
en velsmagende Ret af Runkelroer paa Grund af Manglen paa Kartofler. Run
kelroer har man allerede i længere Tid serveret for Krigs- og Koncentra
ti onsfanger.
Til Skræk og Advarsel for alle andre er en Partiembedsmand i Karlsruhe
blevet afskediget uden Varsel, fordi han mødte paa sit Kontor uden Parti—
mærke, fordi han ikke benyttede den tyske Hilsen, og fordi han sagde:
“Efter Krigen” i Stedet for “Efter Sejren”.
Det har endnu ikke været muligt blot at bedømme Antallet af Saarede og
Dræbte fra det sidste Luftangreb mod Berlin, men man frygter, at Tallene
er endog meget store. Der findes endnu talrige Saarede og Dræbte i Rui
nerne, og det oplyses, at man 24 Timer efter Luftangrebet endnu ikke hav
de naaet at behandle de Haardtsaarede,~der var indbragt under selve An
grebet.
Efter den sidste Udvikling af Tysklands Kampe paa østfronten synes der
nu ogsaa at kunne noteres en Ændring i Japans Holdning over for Forbunds
fællen. Det oplyses saaledes, at de store tyske Koncerners Repræsentanter
i Tokio har nedlagt en skarp Protest hos den japanske Regering, fordi
denne har beslaglagt en Del af Tysklands mest vigtige japanske Patenter,
som nu udnyttes uden nogen Licensafgift. Det drejer sig i de foreløbige
Tilfælde om Patenter til en Værdi af 25 Mill. Rmk.
Paa sin Inspektionsrejse langs Atlantvolden har Feltmarskal Rommel ikke
alene undersøgt Værdien af Fæstningsanlæggene, men han har navnlig haft
til Opgave at bedømme Mulighederne for at formindske Vestfrontens takti
ske Reserver, saa der kan frigøres mere Mandskab til østfronten.
Man er i Tyskland klar over, at Stemningen i Finland svinger mere og mere
bort fra Tanken om en Fortsættelse af Krigen. Der er endnu ikke afgivet
Svar paa de finske ønsker om mere Materiel; men imidlertid registrerer
man i Berlin alle de Stemninger, der gaar i Helsingfors. En Artikel i den
finske Socialdemokrat har man læst med særlig Interesse. Det hedder heri,
at man ikke kan forvente, at Sovjet paa nærværende Tidspunkt kunde ønske
at diktere uantagelige Betingelser for en Vaabenstilstand. Man har endvi
dere med Interesse erfaret, at flere af Finlands mest fremtrædende Fag
foreningsfolk har deltaget i Forhandlingerne i Stockholm.
Tyskland har udsendt Indbydelser til alle sine forbunde’Lande om at del
tage i Oprettelsen af et “øverste europæiske Forsvarsraad”. Indbydelserne
blev udsendt for en Uge siden; men der synes ikke at være stor Interesse
fra de forbundne Lande. Ganske vist har Slovakiet, der jo er stærkt af
hængigt af Tyskland, svaret imødekommende; men Bulgarien har svaret blankt
“Nej~” De andre Lande har overhovedet ikke svaret endnu. Som Grund for
sit Afslag oplyser Bulgarien, at der ikke kan deltages, da det ikke er i
Krig med Rusland, og da det ikke ønsker, at dets allerede spændte Forhold
til Tyrkiet bliver yderligere forværret. Dette Afslag har vagt meget
stærk Forbitrelse i det store Førerhovedkvarter, hvor man udtaler, at
Bulgarien for Tiden er udsat for et meget stærkt Tryk fra tyskfjendtlige
Kredse. Det er med Interesse, man afventer yderligere Svar paa den tyske
Forespørgsel.
-

210

fortsættes

-

I Det britiske Underhus’ Spørgetime Tirsdag stillede et Medlem tre Spørgs
mål til Finansministeren angaaende dansk Kapital i Storbritannien. Det
første var, om hvorvidt man vilde følge en Politik, som svarede til den
amerikanske Regerings, hvorved der gives den danske Gesant Adgang til
danske Dollarsbeholdninger og tillades ham at kontrollere Statsindtægten
fra Grønland, og saaledes gøre det muligt for ham at indbetale Renten paa
danske Dollarobligationer. Det andet Spørgsmaal var, om der vil blive ta
get Skridt til at raade Bod paa den Ulighed, der bestaar i, at den danske
Regering har betalt Renter til Indehaverne af danske Statsobligationer i
alle europæiske Lande, hvorimod britiske Indehavere ikke kan faa noget
udbetalt, fordi Finans har frosset de danske Sterlingbeholdninger i Stor
britannien. Det tredie Spørgsmaal var, hvorfor den britiske Regering har
nægtet den danske Gesant Adgang til den dansk-ejede Pengebeholdninger paa
mellem 2 og 3 Millioner Pund Sterling og saaledes forhindret den danske
Regering i at indbetale Renter til de britiske Indehavere af danske Stats
obligationer. Finansministeren fremførte følgende tre Punkter i sit Svar:
Den amerikanske Lovgivning er forskellig fra den engelske. Ifølge Loven
om Forbud mod Samhandel med Fjenden skal alle Pengebeløb, som ellers vil
de være udbetalt til Personer i Danmark, indbetales til Formynderiet for
Ejendom tilhørende Fjenden med det Formaal at bevare dem. Efter Danmarks
Befrielse vil der blive taget passende Forholdsregler til at fordele dem.
For det andet er der intet, der tyder paa, at den danske Regering har til
Hensigt at lade disse Pengemidler anvénde til Udbetaling af Renter paa
danske Statsobligationer. De frosne Fonds tilhører for Størstedelen Pri
vatpersoner. For det tredie er der ingen Grund til at britiske Indehavere
af Obligationer skulde have Forret fremfor andre britiske Kreditorer.
I sin Tale om Krigen i det engelske Underhus advarede Churchill imod 0veroptimisme, idet han sagde: “Jeg har aldrig været af den Opfattelse, at
Krigens Afslutning i Europa er nær eller at Hitler er Sammenbruddet nær,
heller ikke har jeg givet nogen Garanti eller noget Løfte om, at Aaret
1944 vil de Afslutningen af den europæiske Krig. Stort set gear mine In
formationer
og jeg faar en hel Del
ud paa, at Generalerne og Nazist
partiet har besluttet at holde sammen og at Hitler og hans Politi har
fuld kontrol.
-

-

Om Luftkrigen sagde Premierministeren, at Virkningerne havde været store
ikke mindst paa Civilbefolkningen, dér havde de voldsomme Angreb “Lammet”
og “sløvet” Arbejderne. Virkningerne var gaaet videre til i.uftbeskyttel
sestjenesten og Rustningsindustrierne.
Fire Femtedel af Tyskiands Jagerstyrker og vist nok en endnu større Del
af Bomberne var nu sat ind imod R A F og det amerikanske Luftvaaben. Over
Nordeuropa var der af R A F udført næsten 900.000 Udfaldsflyvninger. I de
sidste to Døgn var der nedkastet over 9000 Tons Bomber over Tyskland.
De tyske Repressalier ventede Churchill vilde blive farligere end de var
nu. Englands Produktion af Bomber og Jagermaskiner var nu større end Tysk
lands, langt større. Ruslands var som Englands og USAs to maaske tre Gan
ge større. Her var ikke blot Tale om selve Maskinerne, men ogsaa om Ud
dannelsen af Piloter.
Den rumænske Regering har nægtet at udlevere 6 italienske Ubaade til Ty
skerne, der har søgt Tilflugt i Rumænien, efter at Tyskerne havde beor
dret dem til at gaa gennem Dardanellerne for i Middelhavet at slutte sig
til de tyske Søstridskræfter. I Stedet for gik de
de laa i Sevastopol
ind til Constantza, hvor de nu ligger under Rumænsk Flag, men stadig med
t~1~y’pq italienske Besætninq.
—
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Overalt i Tyskland gør man en meget stor Indsats for at skaffe endnu mere
Mandskab til Hæren. Der foregaar en ny stor Finkæmning af Arbejdskraften
ved Hjælp af Partiets Embedsmænd; men denne Foranstaltning betragtes med
en ikke ringe Mistillid fra Hærens Side, idet man gør gældende, at det
navnlig er blandt Partiembedsmændene og deres nærmeste Omgivelser, at man
finder de fleste Personer, der ikke er beskæftiget med Arbejde, der er
vigtigt for Krigsproduktionen. Saaledes mener man, at der findes 980.000
Kvinder, Døtre eller Hustruer af Partiembedsmænd og Partimedlemmer, der
har formaaet at skaffe sig Dæksposter, hvor de hverken skal bestille no
get rigtigt, eller hvor de bliver udsat for de samme Vanskeligheder som
andre tyske Borgere. Videre vil der kunne frigøres mange unge Piger til
Krigsarbejde, hvis man tvinger Partiembedsmændenes Husassistenter ud i
nyttigt Arbejde.
Slut.
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Stabschefen i Frikorps Danmark, Kaptajn Thorsen, bør have en extra Gang
Lak, da han har forsøgt at komme i Nummer i Hæren og herigennem faa Lej
lighed til at hæve sin Gage.
Foreningen af Finlandsfrivillige har ekskluderet Tretow—Loof.
Følgende Personer har den 24/2 meldt sig til Schalburgkorpset i Køben
havn: Chauffør Oscar Olsen, Bogfinkevej 4, Tilskærer K.Nielsen, Stærevej
1, G.C.Jensen Kærskiftevej 167, Herluf M.Petersen, Glumsøvej 43, II, H.
Lund, Baggesensgade 13, K.Sundby, Fredericiagade 13, P.A.Jensen, Half
dansgade 55, H.Gormsen, Dronningensgade 27, Chauffør Hjort, Christians
havns Voldgade 1, II, B.Jensen, Istedgade 19, M.G.Larsen, Oehlenschlæ
gersgade 20, Henri Hansen, Gl.Kongevej 101, A.1, Løjtnant O.Terp, Aaleki
stevej 42, 1., Arbejdsmand Tage Nielsen, Haveforeningen Ny Skælgaard ved
Islandsvej 13, E.G.J.Scheuer Petersen, Kretavej 5, IV, Aage Weilstrup,
Arresøgade 6, 1., I.Chr.Jensen, Norgesniindevej 21, Arbejdsmand M.K.Peder
sen, Sommerstedsvej 34, II, V.E.M.Olsen, Slangerupgade 29.
Flere Steder i Provinsbyerne har tyskvenlige. Personer og Stikkere modta
get smaa, nydeligt udførte Modeller af Ligkister. Indeni Kisterne har
ligget en Seddel, paa hvilken der stod: Udføres ogsaa efter Maal.
I Sønderjylland mener man, at en væsentlig Grund til Oprettelsen af det
særlige Sikkerhedskorps er den, at Mindretallets unge Mænd ved at gaa ind
i dette Korps bedre garderer sig mod at skulle springe Soldat.
Politikommissær 0.E.Madsen, Helsingør, der i engelsk Radio er blevet
nævnt som Stikker overfor den saarede Kriminalbetjent Thormod Larsen, der
er forsvundet fra Bispebjerg Hospital, blev for nogle Dage siden afhørt
af Gestapo i Anledning af Thormod Larsens Forsvinden. Tyskerne ønskede at
raa Rede paa, hvem der havde hjulpet den saarede. O.E.Madsen Lod en Poli
timand fra Sikkerhedspolitiet, Einar Andersen, kalde til sig, for at han
skulde give Gestapo Besked. Det kunde han ikke. 0.E.Madsen talte derefter
videre med Tyskerne, som samme Aften eftersøgte Einar Andersen, og to
andre Politifolk, Olsen og Kønved. De var alle tre forsvundet. Det vides,
at O.E.Madsen ringede til Gestapo og meddelte, at de tre Politimænd var
borte. Han kunde paa det Tidspunkt ikke vide, om de var i Sverige eller
ej.
Hos B. & W. har der igennem længere Tid regelmæssigt været en Fantasibom
be hver Morgen Klokken 7.15, og Arbejderne har straks nedlagt Arbejdet og
nægtet at gaa i Arbejde igen. De hævder, at Tyskerne selv har sagt, at
der er Fare indtil 30 Timer efter, at en Bombe er lagt. “Bomben” var der
saa regelmæssigt, at Arbejderne tilsidst ikke engang skiftede Tøj men be
holdt deres pæne Tøj paa ned til Arbejdspladsen. De fik halv Løn fra
Værftet og tillige noget fra Arbejdsfordelingsfonden paa de Dage, da Ar
bejdet standsede. Tilsidst blev det Tyskerne for morsomt, og General Han
neken personlig lod true med, at nogle af Arbejderne vilde blive skudt,
hvis Uordenen ikke ophørte. Der ér nu truffet den Ordning, at Arbëjderne
skal gaa i Tilflugtsruin i halvanden Time, og i den Tid skal Politiet fo
retage en særlig grundig Undersøgelse. Den første Morgen, den ny Ordning
traadte i Kraft, udeblev Fantasibomben.
-
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Tre tyske Soldater er blevet arresteret og vil blive strengt straffede,
fordi de i København har ladet en Lastbil med Sprængstoffer henstaa ube
vogtet og uaflaaset bag Hotel Astoria. Dansk Politi tog Rapport og klage
de til Tyskerne.
Under Razzia i Horsens kom det til Sammenstød paa Gaderne, idet Folk
stimlede sammen, hvad Tyskerne ikke vilde tolerere. Der affyredes en Del
Skud, men ingen saaredes. Der arresteredes ialt 19, og kun i eet Tilfælde
har man kunnet finde noget Motiv. Det gælder Byraadsmedlem, Sagf. Kaj V.
Dahl, som Søndag den l3.Februar talte ved Afsløringen af en Mindesten paa
den dræbte Sabotør, Per Borups, Grav. Een af de 19 blev sat paa fri Fod.
Politimester Bach i Aalborg har nægtet at rette sig efter en Henstilling
fra Justitsministeriet om, at han efter tysk ønske skulde træde tilbage
ligesom Politimester Vollquarts i Randers. Han erklærer, at han bliver i
sit Embede, indtil han afskediges.
Den tyske Gestapochef, som arresterede de syv Politimænd i Aabenraa, er
klærede til den tilbageblevne Styrke, der saa Kammeraterne blive kørt
bort paa en Lastbil med Presenning: Naa, nu kan de Herrer jo gøre sig det
gemytligt igen.
Den for Mordet i Colbjørnsensgade anholdte
Jørgen Schæffer, hvis Far er Ingeniør. Han
Der foreligger endnu ikke Tilstaaelse. Den
ødelagt under Bombeangreb paa Berlin, hvor

unge Mand er den 30—aarige
er Nevø af Auditø Schæffer.
Anholdte har faaet sine Nerver
han har arbejdet.

Der er oprettet dansk Sædelighedspolitikontrol med Deutsches Eck. Iøvrigt
er det konstateret, at en Række løsagtige Kvinder i København har faaet
Kort som Wehrmachtsgefolge.
Fire Cyklister holdt i Gaar Kl. 17.30 en Sabotagevagt op paa Elektrici
tetsværket paa Hortensiavej. De tog hans Karabin og Staalhjelm og for
svandt mod Gl. Kongevej. Al Eftersøgning var forgæves.
Politiet har overfor Justitsministeriet protesteret imod, at der ikke er
udlovet nogen Ducør i Falkenaasagen.
Ministeriets Standpunkt er dette, at man ikke kan konki~rrere med Tyskerne
i Ducørløfter, og man vil ikke ind paa at kvalificere de dræbte pengemæs
sigt.
Værnemagten har beslaglagt Aandssvageanstalten “Sølund ved Skanderborg.
Beslaglæggelsen af “De gamles Hjem” i Skanderborg overvejes. De Aandssva
ge er dels fordelt paa andre Anstalter, dels sendt til deres Hjem.
Før sin Afrejse fra Stockholm havde Paasikivi en længere Samtale med Sve
riges Minister i Moskva, Assarson, der paa første Haand indformerede Paa
sikivi om sit Indtryk af Stemningerne i Moskva overfor Finland. Umiddel
bart efter Ankomsten til Helsinki havde Paasikivi Samtaler med det uden
rigspolitiske Nævn. Man venter en Regeringsomdannelse. Paasikivi skulde
blive baade Stats- og Underigsminister.
-
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Gestapo viser i disse Dage særlig Interesse for Landets Boghandlere.
Blandt de Boghandeler, som har haft Besøg, skal nævnes BT’s Boghandel,
hvor Boghandler Boesen og en Ekspedient er anholdt. En Budcykel fra Gjel
lerups Boghandel er blevet beslaglagt. Tyskerne hævder, at de fandt ille
gale Bøger paa den. Boghandlermedhjælper Sparre hos Illum er ogsaa arre
5 te ret.
-

Slut

-

1 Bilag.
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I det britiske Underhus’ Spørgetime Tirsdag stillede et Medlem tre Spørgs
maal til Finansministeren angaaende dansk Kapital i Storbritannien. Det
første var, om hvorvidt man vilde følge en Politik, som svarede til den
amerikanske Regerings, hvorved der gives den danske Gesant Adgang til
danske Dollarsbeholdninger og tillades ham at kontrollere Statsindtægten
fra Grønland, og saaledes gøre det muligt for ham at indbetale Renten paa
danske Dollarobligationer. Det andet Spørgsmaal var, om der vil blive ta
get Skridt.til at raade Bod paa den Ulighed, der bestaar i, at den danske
Regering har betalt Renter til Indehaverne af danske Statsobligationer i
alle europæiske Lande, hvorimod britiske Indehavere ikke kan faa noget
udbetalt, fordi Finans- har frosset de danske Sterlingbeholdninger i Stor
britannien. Det tredie Spørgsmaal var, hvorfor den britiske Regering har
nægtet den danske Gesant Adgang til de danskejede Pengebeholdninger
paa mellem 2 og 3 Millioner Pund Sterling og saaledes forhindret dendan
ske Regering i at indbetale Renter ti3 de britiske Indehavere af danske
Statsobligationer. Finansministeren fremførte følgende tre Punkter i sit
Svar: Den amerikanske Lovgivning er forskellig fra den engelske. Ifølge
Loven om Forbud mod Samhandel med Fjenden skal alle Pengebeløb, som el
lers vilde være udbetalt til Personer i Danmark, indbetales til Formynde
net for Ejendom tilhørende Fjenden med det Forniaal at bevare dem. Efter
Danmarks Befrielse vil der blive taget pässende Forholdsregler til at
fordele dem. For det andet er der intet, der tyder paa, at den danske Re
gering har til Hensigt at lade disse Pengemidler anvende til Udbetaling
af Renter paa danske Statsobligationer. De frosne Fonds tilhører for Stør
stedelen Privatpersoner. For det Tredie er der ingen Grund til. at briti
ske Indehavere af Obligationer skulde have Forret fremfor andre britiske
Kreditorer.
I sin Tale om Krigen i det engelske Underhus advarede Churchill imod 0veroptimisme, idet han sagde: “Jeg har aldrig været af den Opfattelse, at
Krigens Afslutning i Europa er nær eller at Hitler er Sammenbruddet nær,
heller ikke har jeg givet nogen Garanti eller noget Løfte om, at Aaret
1944 vil de Afslutningen af den europæiske Krig. Stort set gaar mine In
formationer og jeg faar en hel Del
ud paa, at Generalerne og Nazist
partiet har besluttet at holde sammen og at Hitler og hans Politi har
fuld Kontrol.
Om Luftkrigen sagde Premierministeren, at Virkningerne havde været store
ikke mindst paa Civilbefolkningen, dér havde de voldsomme Angreb “lammet”
og “sløvet” Arbejderne. Virkningerne var gaaet videre ~il Luftbeskyttel
sest,jenesten og Rustningsindustrierne.
Fire Femtedel af Tysklands Jagerstyrke og vist nok en endnu større Del af
Bomberne var nu sat ind imod R A F og det amerikanske Luftvaaben. Over
Nordeuropa var der af R A F udført næsten 900.000 Udfaldsflyvninger. I
de sidste to Døgn var der nedkastet over 9000 Tons Bomber over Tyskland.
De tyske Repressalier ventede Churchill vilde blive farligere end de var
nu. Englands Produktion af Bomber og Jagermaskiner var nu større end
Tyskiands, langt større. Ruslands var som Englands og USAs to maaske tre
Gange større. Her var ikke blot Tale om selve Maskinerne, men ogsaa om
Uddannelsen af Piloter.
-

-

Den rumænske Regering har nægtet at udlevere 6 italienske Ubaade til Ty
skerne, der har søgt Tilflugt i Rumænien, efter at Tyskerne har beordret
dem til at gaa gennem Dardanellerne for i Middelhavet at slutte sig til
fortsættes
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de tyske Søstridskræfter. I Stedet for gik de
de laa i Sevastopol
ind
til Constantza, hvor de nu ligger under Rumænsk Flag, men stadig med de
res italienske Besætning.
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Paa given Foranledning indskærpes det, at denne Information kun er bereg
net for en Inderkreds, og at den aldrig bør læses af uvedkommende. Det
Stof, den indeholder, kan kun anvendes med Omtanke, hvis man benytter det
overfor en videre Kreds. Eksempelvis er det ikke alle Anholdelser, som
bør komme frem, selvom de har stor Interesse for Indviede.
Der lægges den største Vægt paa, at visse Omskiftninger etc, indenfor
Statsadvokatens særlige Anliggender ikke nævnes foreløbig under nogen
Form. Gennemførelsen af visse Planer kan faa alvorlige Følger for alt il
legalt Arbejde, og man bør ikke uden særlig Indsigt blande sig ind i
Spillet. Det korrekteste vilde være overhovedet ikke at omtale disse Po
litiforhold, indtil Situationen er afklaret.
Notitsen i Gaar om Kaptajn Thorsen skyldtes en Misforstaaelde, som Afsen
deren af denne Information er uden Skyld i. Der sigtedes til Thor Jørgen
sen, hvis Meriter allerede for nogen Tid siden er omtalt.
En af de arresterede Aabenraapolitifolk sad i Vestre Fængsel i Celle med
en Mand, der led af en frygtelig Fængselspsykose. Han saa ORS Krenchel
alle Vegne og led meget under det. Han sad i Spændetrøje, da han fik Ra
serianfald paa Grund af det uhyggelige Syn. Politifolkene havde i Fængs
let truffet Politimester Simony, som erklærede, at han havde gjort sin
Pligt som Patriot, og at han ikke regnede med at slippe levende ud. Fæng
seisbesøget har rystet de 7 Politifolk, hvoraf flere var med i sidste
Verdenskrig.
Souschefen i Sikkerhedspolitiet i Aalborg, Overbetjent Hakon Lauridsen,
der har siddet arresteret nogle Dage, ventes frigivet.
General Hanneken har inspiceret Fanøstranden. Han beordrede 37 Sommerhuse
nedrevet. Arbejdet skulde paabegyndes inden 24 Timer.
En tysk Soldat er blevet overbevist om Indbrudstyveri i en Jagthytte ved
Borris. Der er stjaalet over 200 Kr.
Vognmand Hugo Jørgensen, Thisted, og Automekaniker Arne Christensen, kal
det Skov, fra Thorsager, er anholdt af Gestapo. De kom kørende i en Bil,
der foran havde en Nummerplade med SS og bagpaa en Plade n~d WL.
Det tyske Sikkerhedspoliti, som i Jerne har anholdt Vulkanisør Jørgensen
og hans Hustru, der sigtes for Sabotage, foretog Natten mellem d. 8. og
9. Ransagning i Vulkanisørens Værksted. Dette er blevet opdaget af det
danske Politi, som siden har behandlet noget, man troede var et Indbrud
i Værkstedet. Det tyske Politi skaffede sig nemlig Adgang ved at bryde
Porten op, og ved at splintre en Mellemdør og en Skillevæg.
Paa CB-Skolen i Rosenvænget har Tyskerne anholdt en CB, Henning Louis
Jensen, Ahrenkildes Alle 19. Anholdelsesgrunden kendes ikke.
Tyskerne har i Silkeborg krævet daglig Underretning om Vejenes Tilstand.
Der er nu i norsk Radio ialt oplæst Navnene paa 220 Nordmænd, som er hen
rettet efter Dødsdom. Hertil kommer det ukendte Tal paa Dræbte, som ikke
-
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er dømt, og et Antal, som er henrettet, udet at det endnu er offentlig
gjort.
Tysk Politi har i Gilleleje anholdt Forvalter Lau Frederiksen, Kaalund
Kloster, og Gaardens Ladefoged, Mogen Thorsen. Anhol delserne staar mu
ligt i Forbindelse med Sabotageforsøg mod Gilleleje Badehotel.
Landmand Jens Milling fra Diernisse ved Faaborg er anholdt, sigtet for
at have stjaalet et Aarmbaandsur fra Liget af en tysk F[yver, som faldt
ned paa en Mark i Diernisse under en Luftkamp 20. Februar.
Ved Sabotage er anrettet ødelæggelser i en Butik tilhørende Malermester
Marius Jensen, Kerteminde, xxxx ved sidste Folketingsvalg Kandidat for
DNSAP.
Gestapo har anholdt Kaptajn Anders Byrialsen Jensen, G1.Kongevej 149.
Det tyske Sikkerhedspoliti har i Nyborg anholdt den 22-aarige Arne Niel
sen, Poul Hjorthsvej 16; han sigtes for Sabotage i Svendborg.
Meddelelsen om, at E.V.Lindberg Pedersen, Godthaabsvej 88, skulde være
anholdt, er forhastet. Lindberg Pedersen eftersøges af Gestapo og han er
ikke fundet. I Gaar var der Razzia hos Haase. Tyskerne leder efter ille
gale Bøger.
Typograflærling Jens Erik Birkemose i Thisted og Arbejdsmand Vilh. Rosen—
dal Jensen er anholdt, sigtet for at have forsøgt at afkøbe tyske Solda
ter Vaaben.
Som meddelt i svensk Radio Kl. 19 24/2 tvang tre revolverbevæbnede Mænd
Torsdag Bademesteren i Frederiksberg Svømmehal til at aabne Kabinerne tre
Steder, hvor Tyskerne havde hængt deres Tøj. De tog Vaabnene og forsvandt
med dem.
Torsdag Aften skete paa Frederikssundsvej et større Benzintyveri. En re—
volverbevæbnet Mand tvang en Lillebilvognmand, som har en Tank, til at
forholde sig roligt i Lejligheden, mens andre Mænd tog Benzin af Tanken
med en Hævert og fyldte den paa Dunke. En Chauffør, spm kom hjem midt i
det hele, blev ført op til Vognmanden og ligeledes be~’ogtet. Mændene læs
sede Dunkene paa en Bil og forsvandt.
Arbejdsmand Alfred Peter Jensen, Hjørring, er anholdt, sigtet for at have
villet købe Patroner af en tysk Soldat. Blikkenslager Henning Christen
sen, Esbjerg, er blevet anholdt. En tysk Officer henvendte sig i Restau
rant Palmehaven til ham og sagde, at han gerne vilde handle med ham paa
Søndag. Lidt efter kom en Marinesoldat hen til ham og tilbød ham en Re
volver. Soldaten forlangte 100 Kr. og bad ham gaa med ud paa Toilettet.
Da de kom derud, traf de to Gestapofolk, som anholdt Christensen, mens
Marinesoldaten smilende saa til.
Læge Geisler, Aalborg, er eftersøgt af Gestapo. Hans Hustru er arreste
ret. I Aalborgbladene er i Annoncer indrykket Navnene paa Læger, som i
Dr. Geislers Fraværelse passer hans Praksis.
fortsættes
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Man sporer i øjeblikket fra tysk Side en mildere Kurs herhjemme. General
Pancke, der er Chef for det tyske Politi, synes indstillet paa, at det
skal glide. Man venter saaledes paa kompetent Sted end ikke Deportationer
i nærmeste Fremtid. Pancke savner Mandskab og er interesseret i nogenlun
de Ro. Muligt har Bremsningen af Sabotagen herhjemme
noget som er sket
af Grunde Tyskerne tids nok vil opdage
antagelig ogsaa forvirret dem.
-

-

Et Konsortium ved Godsejer Jørgensen har nu købt Bladet Himmerland for
55.000 Kr. Den Hpositivtu indstillede Redaktør Rasmussen, som skulde sæt
tes paa Porten, er genindsat i sine Rettigheder.
Den danske Kulsituation er alvorlig. I Januar fik vi en Snes Tusind Tons
mindre end aftalt (der var lovet 175.000 Tons). Kokstilførslerne var
52.000 Tons mod aftalt 57.000. Det skal være Afskibningerne fra Flodhav
nene i Westfalen, det kniber mest med.
De danske Myndigheder har indgivet Klage over det nye sønderjyske Hjemmeværn, der flere Gange har overskredet sin Kompetance, bl.a. overfor Sog
nefogeder.
Fabrikationen af Shorts er blevet forbudt. Stoffet skal reserveres Dame
kjoler.
Tyskerne har krævet 25% af det Brænde, som herhjemme er tørret til Gene
ratorbrug. De skal have forlods.
To engelske Flyvere, William T. Morse og Wyman Osness, er blevet begravet
paa Odense Kirkegaard. De styrtede ned ved Bellinge. Tyskerne forlangte
Afspærring af Kirkegaarden Kl. 8.30 oh foretog derefter Begravelsen l~
Time før i Dølgsmaal. Der nedlagdes senere Kranse, bl.a. fra Politiet og
fra Byraadet. Fra tysk Side nedlagdes ingen Krans.
Sabotagen mod Aandssvageanstalten SØLUND, der nu udelukkende bebos af
tyske Soldater, blev forsøgt den 21/2 med 6 Bomber. De var anbragt dels
paa Dampskorstenen, dels paa Transformatorstationen. Bomberne blev opda
get for tidligt, og kun den der havde siddet paa Dampskorstenen sprang.
Fire Mennesker, to Mænd og to Kvinder, brød den 22/2 ind ,j en Lejlighed
i Bergthorasgade Nr. 50. De blev anholdt; den ene af Mændene havde en
skarpladt Pistol paa sig, den anden en Gummiknippel.
Det danske Udenrigsministerium har maatet beskæftige sig med en Lejersag.
Den tyske Censor, Paul Baumgarten, har indkiaget en Medlejer for Provoka
tion. Han skal have ladet engelsk Radio lyde særlig højt. Det viste sig
at være svensk Radio. Sproget kunde ikke opfattes i Baumgartens Lejlig—
hed. Ogsaa en støjende Vandhane gik Herr Baumgarten paa Nerverne. Det er
under Sagen oplyst, at Herr Baumgartens Nerver i den senere Tid er blevet
mærkbart daarl igere.
Der var store Overflyvninger i Gaar. Overfarterne var standset det meste
af Dagen. I Aftes var der voldsom Luftkamp over Langeland.
-
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Gestapo har anholdt Husassistent Ellen Petersen, Aarhus. Hunsigtes for
Begunstigelse af Sabotører.
Der er den 18/2 blevet skudt paa en Schalburgmand i Ringsted. Han fik to
Skud i Hovedet, et i Skulderen og et i Hoften. Schalburgkorpset tilkaldte
ikke Politi, og man ved ikke engang, hvem den saarede er. Derimod afpa
trouillerede de om Aftenen Gaderne med bevæbnede Patrouiller, og Dagen
efter anholdt de i en Slagterforretning Slagtersvend Kjeld Jacob Ander
sen. Det lykkedes dansk Politi at naa frem og følge med til Kasernen, saa
Mishandlinger blev undgaaet. Efter at tysk Politi var tilkaldt og havde
foretaget Ransagning, blev den “anholdte” løsladt.
Schalburgkorpset er ikke undergivet Politiets Myndighed, men det er gaaet
ind paa at afskedige Folk, som overbevises om Forbrydelser. To Mand i
Ringsted er blevet afskediget for Tyverier. De blev direkte overgivet til
Børneværnet, idet det viste sig, at de var under den kriminelle Lavalder
begge to. De skal nu paa Opdragelsesanstalt.
I Washington har Vicekrigsminister Patterson, Torsdag, udtalt, at Luft—
krigen mod Tyskland nu er ved at tage sin Begyndelse. Der er samlet en
tilstrækkelig Styrke amerikanske Maskiner i England. De tyske Jagere er
begyndt at anvende Raketkanoner. Under Angrebene paa Flyvemaskinefabriker
i Gotha og Kuglelejefabrjkkerne i Schweinfurth blev 33 af 100 angribende
Jagere skudt ned. Samtidig blev Daimler Fabriken i Steyer angrebet fra
Italien.
Med Invasionen for øje er nu oplagret Kul paa Sjælland. Jylland skal kla
re sig med egne Brunkul. I Jylland er henlagt Beredskabslagre af Sukker,
Mel og Brødkorn nok til et halvt Aar. Der er ogsaa udlagt Depoter af Ben
zin, Olie, Hospitalssprit og lign. Grossisterne faar Tilladelse til ek
stra Lagre af rationerede Varer. Flere Kommuner har Tilladelse til at an
lægge sig specielle Beredskabslagre. Betydelige Mængder Karyofler er o—
verført til Sjælland. Hospitalerne i København køber Konserves op. Des
værre kan man ikke faa tysk Tilladelse til at disponere over de store
Lagre af Flæsk, Kød og Smør, som hober sig op, fordi Tyskerne ikke kan
tage imod dem nu.
Danmark modtog i Januar 700.000 Liter Benzin. Det normale Forbrug før
Krigen var 36 Mill. Liter pr. Maaned. Af Petroleum kom’kun 800 Tons. Det
reserveres til Tærskning. Af Olie faar vi ca. 3.000 Tons pr. Maaned. 60%
reserveres til Fiskeriet.
Den dansk-svenske Handelsaftale bliver ikke af større Omfang. Mens den
normalt ligger paa ca. 40 Millioner bliver den næppe paa mere end 16—18.
Svenskerne er end ikke interesseret i alt det Flæsk, Tyskerne ikke kan
aftage, fordi deres Jernbanenet er beskadiget. Sverige vil højst have et
Par Tusind Tons. Det ender med, at Flæsket maa sælges paa Hjemmemarkedet.
Fodtøjsindustrien har paany faaet overført Raamaterialer fra Portefølje
industrien. Denne Gang 10
15%. Der vil komme flere Maksimalsko. Man
regner ikke med Rationering. Fodtøjsmangelen i Jylland skyldes Opkøb fra
Tyskerne og de Ca. 40.000 fremmede Arbejdere.
-

-
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Mangelen paa Toiletpapir i Øjeblikket skyldes Hamstring. Handelsministe
riet har beordret større Produktion end normalt. Avispapirindførslen er
truet paa det alvorligste. Træder Finland ud af Krigen, bortfalder det
finske Papir, og allerede nu er Afskibning vanskelig paa Grund af Ødelæg
gelserne i Kotka. Beholdningerne strækker kun til eet Normalaar, og det
er muligt, at Aviserne gaar til Indskrænkninger for at have Reserver til
Tiden lige efter Krigen. Fra næste Maaned tredobles Produktionen af Pa
pirsække. Produktionen, som betyder uhyre meget for Leverancerne af mange
livsvigtige Varer, er afhængig af Tilførslerne af Sulfat Celluloce fra
Finland.
Den Overførsel af Penge til Flygtninge i Sverrig, som hidtil er sket gen
nem Nationalbanken, er nu efter tysk Krav standset. Kun Folk, som er udrejst legitimt, kan faa Penge. Det danske Politi i Sverige har store Van
skeligheder ved at overkomme sit Arbejde, da Størsteparten af Mandskabet
er unge, uprøvede Folk
Reservebetjente fra Kystpolitiet.
-

Danske Sabotører i Sverrig anbringes nu i bevogtet Lejr i Kalmar. Nogle
af dem har hidtil siddet sammen med internerede SS-Folk og Schalburgfolk.
Særmel ding:
Særmelding i Londons Radios danske Udsendelser Kl. 12.15 og 18.15 25/2:
Mange Hilsner, Frederiksen til Erling Ove.
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Søndag Nat faldt en Bombe nær det Hus i London, som beboes af Dronning
Wilhelmina. To af Husets Beboere dræbtes, men Dronningen kom ikke noget
til.
Der har i de sidste Dage været en Række Anholdelser i København. De nær
mere Detailler kendes endnu ikke. Blandt de Anholdte er Aksel Larsens
Svoger, som længe har været eftersøgt, og en Mand ved Navn Zieler. Desu
den er anholdt en Del Officerer, som menes at have haft Tilknytning til
et Kontor i Nørregade. I Provinsen og i København er anholdt paarørende
til enkelte stærkt eftersøgte Personer.
London Radio har oplæst det Afskedsbrev fra Ingeniør Erling Foss, hvori
han oplyser, at en Gestapomand, som han traf i Dagmarhus, har forsøgt at
dræbe ham med Maskinpistol.
Alsing Andersen har udsendt en Erklæring i Anledning af et Angreb i det
illegale Blad “Land og Folk”. (“Den sorte Regering”). I Artiklen nævnes
en fortrolig Skrivelse fra A.A. til Partitillidsmænd om Møder mellem de
afgaaede Ministre og Departementscheferne. I Erklæringen hedder det, at
intet saadant Cirkulære er udsendt af A.A. eller af Partikontoret.
I en Udsendelse fra London Radio 26/2understregedes, at der stadig er
Krig, og at det er for tidligt at slaa af paa Sammenhold og lade Særinte
resser komme frem. Det er godt at se, at den danske Undergrundsfront har
et vaagent øje for denne Fare. Det er klart, at der her paahviler de il
legale Blade en national Opgave af allerstørste Betydning. At den illega
le Presse i Dag befinder sig i en Magtposition, der ikke staar tilbage
for den legale Presses i normale Tider, har Tyskerne selv fortalt os, idet de udsender forfalskede Undergrundsblade. Pressefriheden er gaaet un
der Jorden. Den illegale danske Presse har maattet overtage mange af den
legale Presses Funktioner. Under Mottoet: Fælles Kamp mod fælles Fjende,
vil den illegale Presse ogsaa en Dag føre den underjordiske Kamp til Sejr
for Genoprettelsen af et demokratisk Danmark.
Reservelæge Ovnbøl fra Randers er konstitueret som Overlæge paa Terndrup
Sygehus i Overlæge Kindts “Fravær”.
Den tyske Konsul i Fredericia, Vinhandler Christoffersen, har fra Rigsre
geringen modtaget Besked om, at Konsulatet i Fredericia er ophævet.
I Norge har Myndighederne lukket alle Forretninger, hvis Indehavere er
Invalider eller ældre Folk, som ikke kan udføre andet Arbejde, og som
ved Arbejdsindkaldelse kommer under Socialforsorg.
En Ca. 30-aarig Mand blev Lørdag Eftermiddag livsfarligt saaret af en
tysk Vagtpost foran Aarhus Oliefabriks Administrationsbygning, som benyt
tes af Værnemagten. Manden overtraadte Forbudet mod at gaa paa Fortovet
langs Bygningen. Da han blev raabt an, svarede han ikke, men fægtede med
Armene. Vagtposten skød og saaredé ham haardt. Han løb og sank først om
ved Hotel Ritz. Han havde ikke Legitimationskort paa sig, men man mener,
at han er fra Horsens. I saa Fald drejer det sig om en Sindssyg, Arne Ni
colaisen, som var i privat Pleje under Riisskov Sindssygeanstalt, og som
havde Udgangstur.
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Reuters diplomatiske Korrespondent xxxxxxx Randal Neale skriver: Hvis den
Version af Ruslands Vaabenstilstandsvilkaar til Finland, der er offent
liggjort i Dagens Nyheter, er nogenlunde sand, vilde det ikke vække megen
Forbavselse, hvis man snart hørte, at Paasikivi var ankommet til Moskva
for at underskrive den. En Tilbagevenden til Grænsen af 1940 og frit Valg
til at gøre det af med de tyske Divisioner i Finland, med eller uden rus
sisk Hjælp, vilde være det mindste, Finnerne kunde regne med, at Sovjet
vilde kræve. Og Finnerne maa være klar over, at Tilbudet gælder nu aller
aldrig.
Fra Stockholm meddeler den engelske Presse, at en finsk Kommission saa
vidt vides allerede har faaet Meddelelse om de mulige Fredsvilkaar.
Politiet i Gøteborg har arresterë’t en svensk Statsborger og tre Udlændin
ge for ulovlig Underretningsvirksomhed, som ikke var rettet mod Sverige.
De har for krigsførende Magts Regning fremskaffet Oplysninger om anden
krigsførende Magt. Videre er en anden Udlænding blevet arresteret for u
lovlig Underretningsvirksomhed. Det drejer sig om en Dansker, som i Ef
teraaret kom til Sverige som Flygtning. Han har tilstaaet, at han i sit
Hjemland har været Angiver overfor Landsmænd, som bekæmpede Tyskerne, og
at han kom til Sverige for at videreføre denne Virksomhed. Han har givet
Meddelelser om Danskere videre til ‘den, der har givet ham Hvervet i Ud
landet. Man regner i Sverige med, at der i hver eneste Flygtningelejr
findes een eller flere Angivere.
En ung Mand fra Helsingborg, Eric Engelbreth Olsson, forsvandt den 6.
Febr, om Aftenen paa en Fisketur sammen med nogle andre, vistnok Danske
re. Familien har ikke siden modtaget Underretning fra ham, men det er nu
opklaret, at han sidder i Vestre Fængsel.
Fra paa Mandag tages Statsgymnasiets Bygninger i Struer i Brug til andet
Formaal. Materiellet oplagres i et Pakhus, og Undervisningen maa foregaa
i private Kontorer og Lokaler rundt om i Byen og i en Landsby i Nærheden.
Det i Horsens anholdte Byraadsmedlem, Dahl, er Broder til den Pastor
Dahl, som talte ved Sabotøren Peer Borups Begravelse.
-
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I London Radios danske Udsendelse 27/2 udtalte Christmas Møller:
“Mine Lyttere vil maaske erindre, at jeg en Gang imellem har gjort Stil
lingen op og spurgt Dem af os ude: Er Stillingen nu blevet den, at vi som
Følge af Adskillelsen er kommet saa langt fra Hverandre, at vore Syns
punkter er helt forskellige ? Og jeg vil stille det samme Spørgsmaal i
Aften og søge at besvare det. Thi den Fare er jo just som Følge af Ad
skillelsen altid til Stede. Vi faar Tingene at vide paa en saa vidt for
skellig Maade, vi lever under vidt forskellige Forhold, ikke underligt,
om det kunde give afvigende Synspunkter. Og jeg vil da holde mig alene
til to Spørgsmaal, den almindelige Situation og Danmarks særlige. Hjemme
faar De den almindelige Situation skildret saaledes, at Churchill er
træt, Modet faldende, og med den genoptagne, saakaldte Blitz ligger Lon
don nærmest i Ruiner. Naturligvis, det har været haarde Tider for det ty
ske Folk, men vær paa Vagt, noget vil ske til dets Fordel. Saadan søger
Tyskerne selv og deres faa danske Hjælpere at skildre Situationen. Og
hvordan ser saa Situationen ud for os, der er ude? Ganske og absolut mod
sat. Churchills Position som Lederaf Krigen til Sejren er absolut urok
ket. Den Modgang, Regeringen har haft ved et Par Valg, er jo ikke Udtryk
for Mistillid til den Krigsledelse, men alene et Udtryk for, at Vælgerne
nok selv skal bestemme, hvem de vil vælge. Disse Valg er ikke et Udtryk
for xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Svaghed, men for det britiske Folks enor
me aandelige Styrke. Kunde De tænke Dem noget lignende foregaa i Tysk
land. Det vilde man aldrig vove. I Hitlers Tyskland har man ikke det Mod
at give Folket politisk Frihed.
Og Krigens Gang? Det er muligt, at mange har været for optimistiske med
Hensyn til Italien, men aldrig er der sagt andet end, at det vil blive
et haardt Arbejde at knække den tyske Militærmagt. Og kan nogen være i
Tvivl om, hvem det bestemmer, hvor Slagene skal falde? Er det Tyskland
eller de Allierede? Tænk, hvilken Vending fra 1942. Og Luftangrebene paa
London? Jeg kunde ønske, De kunde se de engelske Aviser og selv læse,
hvor fuldkommen nøgterne, de omtaler det hele. Det er rigtigt, hvad de
skrev for 10 Dage siden, at Goebbels’s 600 Maskiner over London var en
Tidobling af det faktiske Tal. Og det er fuldkommen rigtigt, hvad de en
gelske Blade ogsaa fortæller, at det har været haardere de sidste Par da
ge, og at den ene By London har faaet nogle flere Skrammer. Men kan det
sammenlignes med Angreben paa nær sagt alle tyske Byer? Kyjiikerne vil
maaske endog sige, at de tyske Luftangreb gør den Nytte, &t Englænderne
stadig vil huske, at der er en Krig at vinde. Han var næsten ved at glem
me det i Diskussionen om at vinde Freden. Ja, saadan og ikke anderledes
ser det ud. Ingen benægter, at store Ofre og Lidelser forestaar, og at
meget skal Verden endnu igennem, men om den endelige Sejr tvivler over
hovedet ingen.
Og Danmarks Stilling? De kan forstaa, at mange udenfor dette Land har
faaet den Opfattelse, enten at vi blevet anerkendt som Allierede, eller
at jeg f.Eks. ved et Møde af Parlamentets internationale Gruppe ligefrem
tryglede derom. Begge Dele er urigtige. Den mest betydningsfulde Udtalel
se, som til Dato er fremsat, er Udenrigsminister Edens. Han hyldede den
danske Hjemmefront og Modstand. Denne Hyldest var det mest bemærkelses
værdige, han sagde. Og den sagde og siger hjem til Danmark, at nu i Kri
gens afgørende Fase gælder ikke, om man har den rette Mening, Tro og An
skuelse. Det er godt, men det, som tæller, vejer, det er Handlingen, den
-
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aktive Hjælp. Sabotagen, Krigsførelsen. Hvorfor tror De, Churchill hylde
de Tito saa voldsomt? Og derfor maa hver eneste Dansk forstaa, og efter
min Overbevisning følge dette Raad i den videre Udvikling. Man siger
hjemme, at jeg tryglede om at blive en Allieret. Nej, jeg sagde det mod
satte. Jeg sagde, at jeg forstod, at vi ikke kunde blive allieret fuldt
og helt; det var mig en Sorg, men enhver kunde forstaa, at saadan var nu
Danmarks Skæbne blevet, indtil vi kan handle frit igen. Jeg tilføjede:
Danmark fortjener i Kraft af Sabotagen og den aktive Modstand at blive
betragtet som en Slags Allieret og faa de deraf flydende Fordele. Og det
te Standpunkt fastholder jeg. Hjemmefrontens Stilling er den afgørende.
Jo mere Danmark kæmper, jo mere Sabotage og Undergrundsarbejde, jo større
Samling om alt Undergrundsarbejde, om Danmarks Frihedsraad, jo mere vil
der blive regnet med os. Det er Handlingerne og Gerningerne, som alene
tæller i denne haarde Tid. Valget~den 23. Marts var glimrende og gjorde
sin Nytte. Men Tiden nu kræver meget meget mere end en Anskuelsestilken
degivelse, den kræver Handling. Derfor var den 29. August saa vidunder
lig, og derfor kan vi kun bede om, at alt Arbejde videre frem udføres i
den samme Handlingens Aand. Skal jeg da besvare Spørgsmaalet, jeg stille
de, er De hjemme og vi ude kommet fra hinanden, har vi mistet Kontakten,
er vi ved at se forskelligt paa Tingene, saa bliver Svaret heldigvis og
lykkeligvis da ogsaa et fuldtonend~e Nej. Hver paa vor Maade arbejder vi
for den fælles store demokratiske Sag og for Danmarks Sag. Vi ved for
ganske vist, at uden en allieret Sejr ingen lykkelig Fremtid, og vi ved,
at alle, alle maa gøre deres Arbejde for at naa dette skønne og store
Maal.
oooooOooooo
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Der advares indtrængende mod to Politifolk i Hillerød: Klittegaard og I
versen.
“Frivagten”, som er Skibsrheder Lauritzens private Blad, bringer i sidste
Nummer en ledende Artikel, skrevet af Fru Lauritzen. Den er paa Linje med
Krenchels Radiotaler.
Da de udvekslede engelske Fanger kom til England, sang de af fuld Hals:
Wir fahren gegen Engelland, og da de steg i Land, sang de: Hvor er min
Kone.
Veksellerer Evald, Langelinie, Odense, er Stikker.
Tysk Militær brød den 24/2 ind i en Garage i Hillerød ved at sprænge Por
ten. Man tog en opklodset Rutebil, tilhørende Vognmand Hansen, Helsing
ørsgade 14, med sig. Senere beslaglagde Tyskerne paa formel Vis en Rute
bil i Ramløse. Alle danske Rutebiler vil efterhaanden blive anvendt til
tysk Krigstjeneste. Foreløbig undtages kun de meget faa, som i øjeblikket
kører.
Tre Karle paa Lystrupgaard har gennem~anket Tjenestekarl Poul Jespersen,
som ogsaa tjente paa Gaarden. Jespersen hentede Gestapo, og de tre blev
anholdt o~g ført til Helsinør. Jespersen overværede Anholdelsen og tog
derefter sit Tøj. Han lod i Oktober et større Antal Jøder anholde paa Sø
borggaard ved Gilleleje og siden har han ikke været populær paa Egnen.
Jespersen er 21 Aar gammel og født i Storeheddinge. Hans nuværende Op
holdssted kendes endnu ikke.
Gestapo har anholdt Kommunelærer Hans Nielsen, Emdrupvænge 179. I Forbin
delse med Anholdelsen af Nellemose, Nørregade 36, Kbhvn, er anholdt en
Mand ved Navn Gruth.
Rigspolitichefen har givet Politimesteren i Odder Ordre til at tilsige
Aage Nielsen, Viby, til Møde i den tyske Marinekrigsret i Aarhus. Det
blev dog tilladt Politimesteren at gøre Nielsen opmærksom paa, at han
selv maatte afgøre, om han vilde møde eller ej.
En Landarbejder fra Gilleleje er blevet anholdt, fordi ha~n har tituleret
en Frikorpsmand Landsforræder og tysk Svin.
Da to haardtsaarede amerikanske Flyvere fra en nedstyrtet “Fæstning” den
24/2 om Aftenen blev bragt til Sygehuset i Løgumkloster og lagt paa Ope
rationsbordet, trængte tyske Soldater ind og forhindrede med Vaabenmagt
Lægerne i at arbejde med de saarede. Den ledende Officer forlangte, at
Amerikanerne uden at faa Lægehjælp skulde køres til Tønder Sygehus. Da
Overlægen forlangte Arbejdsro i Operationsstuen, blev han haanet af Sol
daterne, som truede med, at han kunde blive ført til Tyskland. Skønt en
udenbys tysk Officer paa dansk Politis Foranstaltninggav Underofficeren
Ordre til at rømme Sygehuset, blev han i Operationsstuen med sine Folk.
Heller ikke en Henvendelse fra Abwehr—Nebenstelle i Aabenraa hjalp. Un
derofficeren erklærede, at han ikke modtog udenbys Ordrer. Overlægen
maatte saa opgive at operere, og han bad Underofficeren lade de saarede
køre bort i de ventende Ambulancer. Det nægtede han. Transporten skulde
foregaa i tyske Ambulancer, og dem var der ingen af. Halvanden Time ef
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ter, at Operationen skulde være begyndt, kom en fremmed tysk Officer til
stede. Han desauvouerede til Dels Underofficeren og lod Amerikanerne føre
til Tønder i de danske Ambulancer. Med tre Timers Forsinkelse fik de Læ
gehjæl p.
Paa Slagelseegnen er forøvet Sabotage mod tyske Telefonledninger paa en
ny Facon. Man oversaver Telefonpælene.
Den tyske Værnernagt har uden Varsel sat sig i Besiddelse af Snoghøj Badehotel.
D.N.S.A.P.’s Folketingsmand, Ejnar Jørgensen, Brønbyvester, har den 26/2
om Aftenen faaet sine tre Butiksruder knust.
Tyske Soldater i Husby ved Vedersø
Markens Ejer med Bajonetter. Da de
Danskere dem paa Flugt ved blot at
fulgt helt ud i Klitterne, hvor de

har stjaalet Hegnstraad. De truede
senere kom igen, jog nogle ubevæbnede
løbe imod dem. Soldaterne blev for
forsvandt.

En tysk Soldat har stjaalet en Cykle paa Lemvig Jernbanestation og sendt
den med Toget Stationsforstanderer~ afslørede ham, og han blev anholdt af
Feldpolitiet i Ringkøbing.
En Handelsmand Jensen i Herning er anholdt af tysk Politi, fordi han har
prøvet paa at købe en Pistol for et Smørmærke.
Det danske Politi har efter Rigspolitichefens Bestemmelse paetaget sig at
finde fire Mænd, som sigtes for Tyveri af Pistoler fra denn tyske Lejr i
Oksbøl. Politiet kræver Garanti for at Gerningsmændene straffes ved dansk
Domstol.
Aage Henry Andersen, der var dømt til Døden for Sabotage, er efter Be
naadning til livsvarigt Tugthus blevet ført til København.
Under en Anholdelse ved Sundby Baadehavn af tre-fire Mænd med Kufferter,
blev en Reservepolitibetjent den 23/2 groft generet af en civil Mand med
Pistol. Reservebetjenten blev anholdt, men senere løsladt. Det tyske Po
liti nægtede at kende noget til den bevæbnede Stikker.~
Det tyske Politi har i Skanderborg anholdt ialt 7 Borgere. Kun een af dem
Sagfører Hundertmark, som var engelsk Frivillig under Verdenskrigen, er
atter løsladt.
Dommer Elias Olrik, Marienlyst Alle 7, Helsingør, har haft Gestapobesøg
og grundig Husundersøgelse. Resultatet var negativt. Byretsdomrner Barden
fleth har i Kysttoget haft et drønende Sammenstød med tysk Politi, fordi
han nægtede at legitimere sig.
Chauffør Magnus Martinus Jensen, Alaborg, har i nogen Tid siddet i Poli—
tiarrest, fordi han har kaldt sin tidligere Kæreste for Feldmadras. Den
tyske Ledsager lod ham anholde.
-

230

fortsættes

-

Information

29/2-1944.

III.

To Arbejdsmænd, som vilde købe Tobak af tyske Søfolk i Kalundborg Havn
blev beskudt af tre tyske Vagtposter. Den ene af dem, Ejnar Johs. Peter
sen blev ramt i Lyske og i venstre Tommelfinger.
Tyskerne har med smaa Marinefartøjer paabegyndt Kontrol med ind- og ud
gaaende Fartøjer i Københavns Havn.
Den 23/2 begravedes paa Svinø Kirkegaard en nedstyrtet engelsk Flyver.
En dansk Præst var tilstede og Politiet nedlagde en Krans, men der var
ingen Klokkeringning og der blev ikke affyret IEressalut.
Grosserer Dan Grundtvig, Randers, blev den 22/2 anholdt i Haderslev, for
di han i en næsten tom Restaurant nægtede tyske Officerer Ret til at sid
de ved sit Bord.
En SS-Frivillig, som meldte sig til Tjeneste den 23/2, tog saa godt ved
Lære, at han allerede den 24/2 blev anholdt af dansk Politi for Gadeuor
den paa Halmtorvet. Han havde end ikke naaet at faa sine SS-Papirer, men
blev naturligvis løsladt, da Tyskerne sagde god for ham.
Nazisterne har truet med at sprænge d~t Kgl. i Luften, hvis Porgy og Bess
ikke tages af Plakaten.
To berusede russiske Soldater ødelagde den 14/3 en Gudstjeneste i Stenbjerg Kirke ved Thisted. Den ene af dem fægtede med Bajonet. De talte
højrøstet sammen i Kirken, og efter Gudstjeneste hilste den ene med oprakt Arm foran Alteret. Den tyske Kommandant har, da det danske Politi
sidst i Februar hørte om Sagen, gjort opmærksom paa, at de russiske Hjæl
petropper intet kender til kirkelige Handlinger. Da maa betragtes som
store Børn eller Utilregnelige.
Reservebetjent, Adolphsen, Esbjerg, er blevet løaladt.
Efter forudgaaende Telefonvarset til Politiet skete der Natten til den
24/2 Eksplosioner i et Snedkerværksted i Frederiksgade i Odense. Ejendom
men brændte helt.
Det danske Politi har anholdt en Del unge Mennesker i Næstved. De sigtes
for Rudeknusninger.
I “Danskeren, der udkommer hver 14’ Dag i Sverige, stod forleden følgende
Artikel:
“Færingerne strikker Tøj til danske Børn.
En Frëdshilsen under Forbere
delse.
Under hele Krigen har Færinger med den allerstørste Beredvillig
hed støttet Indsamlingen af Vanter, Trøjer og Sokker til danske Søfarende
og Frivillige indenfor Englands militære Styrker. Hvert Aar er der afgaa
et en stor Forsendelse strikkede Ting til London, hvorfra de saa er ble
vet fordelt. Nu har Færingerne udvidet dette Arbejde, idet de er gaaet i
Gang med at skaffe uldne Klæder til danske Børn. Det er færøske Husmødre,
der har taget sig af denne Opgave, og i et stort Antal færøske Hjem er
man nu i Gang med at strikke Børnetøj i tre Størrelser, for efter Krigens
Ophør at sende Toj til Danmark til Fordeling blandt Børnene der.
Samti
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dig hermed foretages der for Øjeblikket en Indsamling, som færøsk RØDE
KORS har iværksat for at skaffe Midler til Hjælp for Børn og andre, der
har lidt under Krigens Kaar i de besatte skandinaviske Lande. Denne Ind
samling har indtil nu indbragt 35.000 Kr.”
Det svejtsiske Forbundsraad vil paa sit næste Møde behandle sit Forslag
om at optage diploniatisk Forbindelse med Sovjet-Rusland.
Allt tyske Byer har faaet Meddelelse om, at Ildslukningsmateriel ikke
længere vil kunne erstattes. Der arrangere s derfor i den nærmeste Frem
tid i alle Gaue særlige Kursus i Reparation af Slukningsmateriel.
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Oberst Hal vor Jessen er arresteret af Gestapo.
Efter den tidligere omtalte Episode i Kystbanetoget blev Byretsdommer
Bardenfleth som Anholdt ført til Dagmarhus, og der maatte langvarige For
handlinger til, før han kunde frigives.
I Kildevældsgade dræbte en tysk Soldat Mandag Aften en københavnsk Tjener
(Navn senere), som var blevet Uvenner med ham paa en Sporvogn.
I Jylland er hist og her dukket revolutionære Flyveblade og Opraab op.
Kommandanten i Thyborøn har begæret, at alle Fiskekuttere skal forblive
i Havn, saa Befolkningen eventuelt paa dem kan sejle ind til Struer. Han
ventede, at der i den kommende Uge vilde ske noget paa Vestkysten. Kut
terejerne har besluttet, frivilligt at forblive i Havn, medens alle frem
mede Kuttere forlader Thyborøn for at sejle til deres Hjemhavn.
En Gestapomand har den 27/2 i Aarhus, i Restaurant Maritza, saaret Erik
Reinholdt Sørensen, Grønnegade 6, Aarhus, med et Skud i den ~ne Arm.
Muslingekogeriet i Holbæk, som leverer til Værnemagten, er den 25/2 ble
vet beskadiget ved en Bombe, som blev kastet ind paa Broen nær Motoren.
Tyskerne har mistet en Mængde Vasketøj ved en Sabotagebrand paa et Vaske
ri paa Silkeborgvej i Aabyhøj, tilhørende Købmand Jens Ulrik Vegelius Sø
rensen, Jægergaardsgade 140, Aarhus.
Under Flyvervarsling i Vordingborg har to tyske Soldater overfaldet to
unge Piger, som var paa Vej til et Tilflugtsrum. En syttenaarig ung Mand,
som kom dem til Undsætning, blev slaaet i Ansigtet, men fik Soldaterne
jaget bort.
Telefonsabotage bevirkede den 26/2 Arbejdsnedlæggelse paa Helsingør Værft
og Tretorn.
Mange Steder i Landet er under de sidste Overflyvninger nedkastet engel
ske Flyveblade med dansk Tekst og en Tegning af en engelsk, Soldat holder
et Kranium af Hitler i Haanden
den ny Hamlet. Tyskerne F~ar i Nordsjæl
land ladet Patrouiller afsøge Markerne efter disse Flyvebl’ade.
-

Den dansk/tyske Udrykningskornmando har den 27/3 taget sig af Arbejdsmand
Harald Franck Petersen, Helsingborggade 2, og Tyskeren Willy Schuster,
der begge i beruset Tilstand truede Værten i COLUMBUS paa Aaboulevarden.
Mekaniker Niels Christian Danielsen Skalsbjerg,Eriksgade 10, IV, er ble
vet anholdt i Deutsches Eck, sigtet for at have søgt at købe Pistoler af
Tyskerne.
SS-Folk terroriserede 26/2 Gæsterne paa Rudersdal Kro. 7 Mand overfaldt
Gæsterne og slog dem ned, de kunde magte, medens de affyrede Revolverskud
mod de øvrige. De flygtede for det danske Politi, men er til Dels gen
kendt.
-
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Billedskærerlærling Mogens Blom Thomsen fra Rungsted blev den 26/2 an
holdt af spirituspaavirkede tyske Politifolk i Kystbanetoget, ledet af
Kriminalassistent Fritsche fra Helsingør. I Overværelse af Togets øvrige
Passagerer gennempryglede Tyskerne Thomsen. I samme Tog anholdtes Knud
Blach fra Tientsin. De to unge Mænd synes at være sigtet for at have vil
let stjæle en Pistol fra en af de berusede tyske Politifolk.
Den tyske Invasionsfrygt giver sig i Jylland stadig tydeligere Udslag.
Natten til 27.ds. besatte tysk Militær Elektricitetsværket i Skjern, for
di man frygtede Angreb fra Faldskærmsjægere, I Herning patrouillerede
tysk Militær i Gaderne og afkrævede alle Legitimationskort. Man meddelte,
at det var Faldskærmsagenter, man var ude efter. Ved Aarhus kontrollere—
des alle Indfaldsveje.
I Silkeborg er paa et Konditori stjaalet en Pistol fra en tysk Underoffi
cer. Fra Garderoben paa et Hotel i samme By er fjernet to Pistoler, som
senere i en Pakke blev tilbageleveret den tyske Kommandant med Besked om,
at Tyskerne burde omgaas Skydevaaben mindre letsindigt.
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Paa et Møde i Gaar i den finskë Rigsdag behandledes de russiske Vaabenstil
standsbetingelser, der som bekendt gaa ud paa følgende:
1) Grænserne mellem Rusland og Finland fra l94o genoprettes.
2) Der fordres ingen ny finsk Regering udnævnt.
3) Spargsmaalet om Demobilisering af den finske Hær skal først afgøres paa
et senere Tidspunkt, ligesom ogsaa Sporgsmaalet om eventuelle Repara
tioner skal behandles ved senere Forhandlinger.
4) De tyske Tropper i Finland skal interneres.
5) De russiske Tropper kan paa Finlands Anmodning deltage i indkredsning
af de tyske Tropper.
6) De russiske Tropper forpligtes trukket tilbage fra finsk Territorium
straks efter Fjendtlighedernes Ophør.
Som man kunde vente det, er der store Divergenser i selve Finland om disse
Vaabenstilstandsbetingelser. Det forlyder med Bestemthed, at Marskal Man
nerheim skal have tilraadet den finske Regering at gaa ind paa disse rus
siske Krav; men andre tyskvenlige Kredse gør en energisk Indsats for at
hindre en Fredsslutninq. Der er fra disse Kredse rettet en Anmodning til
Tyskland om snarest at afsende Forstærkninger baade af Tropper og Materiel
til Finland.
Dette Krav om Forstærkninger behandles for øjeblikket i det store Hoved
kvarter, og man mener, at Føreren vil efterkomme det, idet han derved
eventuelt vilde kunne ~iøre Finland til et nyt “Italien” og redde de tyske
Tropper, der er stationeret i det høje Nord. I alle tilfælde er der af
gaaet tyske Natjagermaskiner til Finland, hvor de har opereret under det
sidste Luftangreb paa Helsingfors. I Førerhovedkvarteret er man forbavset
over, at disse Natjaaeres Indsats ikke er blevet omtalt i det finske Kom
munique om Angrebet, og i militære Kredse ser man dette som et Tegn paa
et Forsøg paa Løsrivelse fra Tysklands Sag.
Det tyske Hovedkvarter erklærer, at det ikke vil være let at fange General
Dietis Hære i Finland; han vil have lige saa store Muligheder for at klare
sig som Kasselring har det i Italien.
Af afgørende Betydning for Finlands Beslutning vil Ernæringssituationen
uden Tvivl være, idet Tyskland for Tiden kun sender Forsyninger til 14
Dages Forbrug til Finland. Finland maa altsaa faktisk have Garantier for,
at det kan faa Mad andre Steder fra, for det gaar ind paa Vaabenstilstand.
Det er ogsaa symptomatisk for Udviklingen, at de finske Landbrugsforeninger
har opfordret Finlands Jordbrugere til at tilsaa Markerne snarest muligt,
da “vi i Aar i endnu højere Grad maa stole paa os selv med Hensyn til vore
Forsyninger”.
London Radio har i et Program fra USA bragt en Radiotale, som man har mod
taget fra en dansk Digter og Litteraturkritiker, der nu lever i Sverige
(denpaagældendes Navn blev ikke opgivet), der baade før og efter Invasi
onen havde kæmpet for Friheden i Danmark:
“Sjældent har et Folk staaet overfor et mærkeligere Problem end Danskerne
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den 29.August. Efter en Række korte, men modige Kampe, var den lille dan
ske Hær blevet afvæbnet af Tyskernes civile og militære Overmagt. Flaaden
havde sænket sig selv for ikke at falde i Fjendens Hænder. Danmark var i
Krigstilstand med Tyskland. Men hvordan føre Krig uden Flaade og Hær? Det
kunde~s-iges at være et uløseligt Spørgsmaal, og man kunde mene, at vi Dan
ske nu ikke havde andet tilbage at gøre, end at hengive os til den Skæbne,
Tyskerne vilde byde os
Danskerne har allerede fundet et Vaaben,
der ganske vist ikke var nyt og ikke opfundet i Danmark, men som de forstod
at bruge i langt større Udstrækning, end man tidligere havde set, og med
Resultater, der var højst generende for Tyskerne. Vaabnet var: Sabotagen.
Intet har kunnet glæde os Danske mere, end naar vi i Radioen hørte, at vor
Anvendelse af dette Vaaben vakte Bifald ude i Verden, i Amerika, England,
Rusland og ikke mindst i Norge.
Ja, ikke mindst Nor~es Bifald rørte vore Hjerter, for med hv~1ken gløden
de Beundring havde vi ikke nede i Danmark fulgt Nordniændendes storartede
Kamp. Hvad er det for Mennesker, d~r staar bag ved den danske Sabotage?
Der er fra tysk Side fremsat de taabeligeste Paastande herom. Tyskerne har
villet give engelske Faldskærmssoldater Hovedæren for de opnaaede Resul
tater. De har dog søgt at undskylde Jødeforfølgelserne i Danmark med at
henvise til, at Jøderne moralsk og økonomisk støttede Sabotagen. Sabotagen
er imidlertid ikke blevet mindre, siden Jøderne førtes bort til tyske Kon
centrationslejre eller flygtede over til Sverige, nej, Sabotagen har fort
sat sin klare, faste og sikkert stigende Linje. Hvad er der da for en Or
ganisation, hvad er det for en fast’Haand, der leder dette mægtige, lands
omspændende og farlige Arbejde, som det er lige saa umuligt for de tyske
Okkupationshære at komme til Livs. Sandheden er den ganske simple, at bag
Sabotagen staar hele det danske Folk med Undtagelse af de faa Tusind, der
har udskilt sig fra deres tidligere Folkefæller og sluttet sig til Nazist
erne og deres omstrejfende Morderbander. Der er dannet en Hær af helt for
bavsende Art. Den danner ingen ydre militær Enhed, den har ingen øverst
befalende, ingen Officersgrader, den udskriver ingen Værnepligtige og
ingen Vagtparade rykker op foran dens Hovedkvarter. Og i denne Hær uden
Rekrutuddannelse og uden militære Distinktioner arbejdes der med Orden og
Disciplin. Alle Samfundslag er repræsenteret og alle politiske Anskuelser.
Enhver gør af egen fri Vilje sit yderste og mere, end der kræves af ham.
Saadan arbejder denne mærkelige Armé, der omfatter et helt Folk. Vi har
alle hørt Anekdoter om disse Sabotørers muntre Humør, om deres dristige
Paafund, Anekdoter, der vil blive fortalt Aarhundrede igennem som Histo
rierne om Tordenskjolds Bedrifter. I andre Beretninger kommer en anden
Side af Sabotørernes Væsen frem. De taler om Hensynsfuld,heden, hvormed de
gennemfører deres Hverv, først og fremmest naturligvis,. ~haar det gælder
Menneskeliv, men ogsaa naar der drejer sig om at undgaa unødvendige øde
læggelser af Værdier. Og for Resten, hvad har Sabotøren ikke allerede red
det for Danmark ved at overflødiggøre engelske Flyveres Bombardementer.
Disse fredelige Mennesker er Soldater af høj Kvalitet, man kan næsten ka
rekterisere dem udtømmende ved at sige, at de helt igennem danner den
skarpeste Modsætning til de nazistiske Schalburgmænd. Vi har ofte hørt den
Vending, at vi her staar overfor en Hær uden Rekrutuddannelse. Og nu spør
ger jeg mig, om det virkelig er rigtigt? Om ikke den inderste Hemmelighed
ved denne Hær er den, at den alligevel har faaet en Art Rekrutuddannelse,
der har vist sig at være af høj Værdi, Og det er maaske Sagen, at bag ved
al Svagheden og Eftergivenheden laa der i det danske Demokrati en Styrke
og en Evne til Sammenhold, der stod sin Prøve, da det gjaldt Liv eller
Død for Friheden i Danmark. Hvis det danske Folk ikke havde været saa
fredeligt et Demokrati, vilde det ikke have kunnet organisere den Hær, der
staar bag ved Sabotagen.”
---ooOoo--Slut.
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Disciplinen blandt de tyske Tropper bliver ringere og ringere. I Haders
lev forøvede tyske Soldater den 26/2 hele tre røveriske Overfald. De slog
fire Mand høj en Filmsoperatør, Peter Hansen Møller, som er 66 Aar gammel
saa brutalt i Jorden, at han fik en svær Hjernerystelse. Derefter plynd
rede de den bevidstiøse Mand for Penge, Ur, Fyldepen osv. Senere blev en
Arbejdsmand fra Omegnen overfaldet af fire Soldater, muligt de samme. Da
han skreg om Hjælp, kom der Assistance, og Soldaterne tog Flugten. To
Soldater overfaldt Tjenestekarl Hans Jensen fra Horslund. Han blev slaaet
ned, og hans Lommer blev gennemrodet. Da han skreg om Hjælp, forsøgte den
ene af Soldaterne at kvæle ham. Folk kom til, og~hans Liv blev reddet.
Berusede tyske Soldater har paa Torvet i Ribe affyret 6 Pistolskud mod
nogle sagesløse unge Mennesker. Soldaterne flygtede.
To tyske Marinesoldater slog den 27/2 om Aftenen en tysk Soldat ned paa
aaben Gade i Esbjerg.
Tyske Soldater, som havde soldet med en Hotelkarl fra Ribe, og som var
blevet uenige med ham, har i Stalden overfaldet ham og plyndret ham for
alt, hvad han havde paa sig
30 Kr.
Den af en tysk Soldat dræbte, ganske sagesløse københavnske Tjener hed
Hardi Foldberg Larsen. Han boede Husumgade 46, II, og var født i 1909.
Morderen er en Obergefreiter Walther Hölz, son nu ventes forfremmet.
-

Gestapo overraskede Søndag Aften en Flygtningetransport ved Humlebæk.
Baaden slap væk, men paa Stranden arresteredes Overbetjent Bøghof fra Søpolitiet i København. En Bil, som kom kørende, blev standset og dens Pas
sagerer arresteredes. Det drejede sig om Løjtnant Kjær og tre Flygtninge.
De to unge Mænd, som blev arresteret i Kystbanetoget, Plum og Black, er
nu sigtet for røverisk Overfald paa Gestapofolk, skønt de øvrige Passage
rers Forklaring gaar ud paa, at det var Gestapomændene, som provokerede
de 2 Danskere.
Paa Grund af Uforsigtige Udtalelser paa Restaurant Ritz i Aalborg, er en
ung Mand, Aage Lauritsen, blevet anholdt. Desuden er de Personer, han
talte om, alle arresteret: Landinspektør Balslev, Aars, Grosserer Laurits
Jensen, Aars, og en Mand ved Navn Bergenholtz fra Randers.
De fem Portvagte udenfor Landmandsbankens Hovedafdeling i~Holmens Kanal
blev den 29/2 alle afvæbnet.
Det tyske Heimschutz i Sønderjylland er begyndt at træde i Funktion. Det
fungerede bl.a. efter, at en Spøgefugl havde hængt en Konservesdaase
fyldt med Jord paa en Dør til en tysk Lærers Villa i Graasten. Hjemme
værnsfolkene holdt Vagt ved Villaen og afpatrouillerede bevæbnet Gaader
ne.
Der er sket Rudeknusninger hos Fru Søre, Strandboulevarden 133, Mezz.
Hendes Døtre interesserer sig for •Værnemagten. En tilfældig tilstedevæ
rende Stabsoberfeldwebel affyrede en Række Skud gennem de knuste Ruder.
Han ramte ingenting.
En meget kraftig Eksplosion har ødelagt Palace Hotel i Esbjerg, hvor der
var indrettet Kontorer og Beboelse for tyske Officerer. Restauranten blev
fortsættes
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totalt raseret, og der anrettedes Skade i alle Etager.
I Fredericia er Dansk Rørindustri blevet ødelagt af tre Sprængbomber.
Det tyske Sikkerherspoliti lod den 29/2 to odenseanske Kriminalbetjente,
Kaj Christiansen og Strøbech, tilsige til Møde paa Politigaarden. Chri
stiansen foretrak at forsvinde. Strøbech, som mødte, blev efter Ordre fra
Dagmarhus arresteret, sigtet for rigsfjendsk Virksomhed.
Tysk Politi, som udgav sig for Læger, har paa Finsens Institut arresteret
Cigarhandler Aage Høeg, H.C.Lumbyesgade 36, medens han opholdt sig paa
Instituttet med sit syge Barn. Efter en Ransagning i Cigarbutikken, hvor
man fandt en halv Snes illegale Skrifter, arresteredes ogsaa Forretningsmedhjælper Niels Hansen og Fru Høeg. Dansk Politi maatte paa Finsensin
stituttet afhente det syge Barn. FrLT Høeg er senere frigivet.
Fem tyske Soldater var Lørdag Aften i et forrygende Slagsmaal paa Hors
lunde Kro. Tre Tyskere, hvoraf de to var Uvenner, kom ind paa Kroen, hvor
to andre xxxxxxxxxxx spillede Billard. De to Uvenner kom i Totterne paa
hinanden, og de andre tog Parti. Alt knustes, Ruder, Stole, Borde, Flas
ker osv. En Hotelkarl blev slaaet ned i den almindelige Forvirring. Efter
Kampen var den ene Tyskers Bajonet forsvundet, hvilket gav Anledning til
Politipostyr, men den blev senere fundet.
Episoden i Rudersdal Kro den 28/2 var fremkaldt af 6 uniformerede Fri
korpsfolk, som vilde hævne et Overfald paa en Frikorpsmand paa Gaden i
Holte Dagen før. Blandt dem var Orla Bjørnebo, Dronningens Alle 5, og B.
Petersen, Kongevej 112 i Holte. B,jørnebo udpegede blandt Kroens Gæster
Arbejdsformand Edv. Holst som den skyldige. Efter at han var slaaet ned,
raserede Firkorpsfolkene hele Restauranten, væltede Bordene og knuste alt
Porcel læn.
Seks geværbevæbnede Schalburgfolk trængte den 28/2 ind i Biografen i Fre
deriksværk for at lede efter en Mand, som paa Gade havde generet dem. En
nekelt tilstedeværende Politimand, Politibetjent Olsen, smed dme alle ud
af Biografen, idet han gjorde opmærksom paa, at de ikke havde nogen An—
holdelsesret.

Det var karakteristisk for den finske Rigsdags hemmelige Møde i Tirsdags,
at næsten samtlige Rigsdagsmedlemmer benyttede Spisepausen til at sætte
sig ind i de sidst foreliggende Rapporter om Krigssituationen paa Nord—
fronten i Rusland. Frontrapporterne meddelte netop da om konstant tysk
Retræte mod det befæstede Støttepunkt Pskov.
vvvv
I Berlin er der blevet aabnet en Udstilling, som viser Staalhjelme, Vaa
ben osv., fremstillet af Affaldsmetal. Udstillingen skal være en Spore
til den tyske Ungdom for at faa sat yderligere Gang i Metalindsamlingen,
idet det kniber stadig haardere at skaffe Raajern til Rustningsindustri
en.
vvvv
-
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Tre tyske Generaler af Luftvaabenet er blevet skudt foran Fronten paa
Grund af Fejghed over for Fjenden. Det drejer sig im Generalerne Völck,
Fuchs og Heisinger, som fik Ordre til at lade deres Afdelinger foretage
Angreb mod Fjenden. De nægtede at efterkomme Ordren paa Grund af util
strækkeligt Materiel, hvorfor Føreren gav Ordre til Eksekution. I samme
Forbindelse blev General af Luftvabnet Hoepfner degraderet til menig Sol
dat.
v vvv
Der skal herske nogen Uro i rumænske Militærkredse, efter at de nærmere
Omstændigheder ved Nikopols Fald er naaet den rumænske Hovedstad. Det vi
ser sig, at Befæstningsværkerne ved Nikopol blev taget saa godt som in
takte af Russerne, og Fæstningsværkerne var bygget efter ganske de samme
Principper som den saakaldte “Balkanvold”, der beskytter Rumæniens Grænse
mod Rusland.
v vvv
(Fra den tyske Radio fra London):
En 24—aarig Ambassaderaad ved den tyske Ambassade i Ankara har henvendt
sig til den engelske Ambassade i den tyrkiske Hovedstad og stillet sig
til Disposition for de Allierede. Han erklærede, at han efterhaanden var
kommet til den Overbevisning, at Hitlerregimets ikke førte til andet end
Slavelænker for Tyskland, og at de Allieredes Sag i Virkeligheden var det
tyske Folks. Lindley Fraser kommenterede Meddelelsen derhen, at hvis den
unge Tysker ikke mente, hvad han sagde, var hans Handling i hvert Fald
Bevis for, at han ansaa Tysklands Sag for tabt. Hvis han mente, hvad han
sagde, maatte der ligge de samme Synspunkter bag.
Slut
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